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Näppeligen lorde hland S7>enske män finnas någon, hvilkens lefnadslopp

och vcrhsamliel sä många gånger, både inom och uioni fäderneslandet, hlifvil

tecknade, som Carl von Linnés. Mången torde därför anse det vara för-

spilld möda att söka åstadkomma en ny skildring däraf, då denna, åtmin-

stone i det hfvndsakligaste, väl ej kan blifva annat än ett upprepande af

förut välbekanta fakta.

Länge behöfver ?nan dock ej sysselsätta sig med forskningar på detta

område, innan man till sin föiuåning finner, huru mycket ännu återstår att

undersöka och utreda, samt huru ofullständiga och i många afseenden vilse-

ledande alla hittills utgijha Ij^mrk-biografier i själfva verket äro. Detta fram-

höll redan hans lärjunge J. G. Acrel i sitt Tal vid Prsesidii ned-
läggande uti Vetenskaps-Akademien den lo Augusti i7gö, och

under det sedan dess mer än fidlgångna seklet har upprepade gånger betonats,

att en ny, på omfattande och noggranna forskningar grundad, framställning

af vår store landsman, hans lefnadsöden och lifsgärning, är ett berättigadt

önskningsmål och tillika en skyldig tacksamhetsgärd åt hans minne.

Att detta oaktadt någon sådan skildring hittills icke utkommit, torde

finna sin förklaring i de stora, därnied förenade svårigheterna. En sådan

— och den förnämsta — Ugg^f däri, att materialet måste hopletas från en

mängd vidt skilda håll, ej blott i Sverige. Särskildt är härvid att beklaga,

att Linnes omjångsrika, 7ir många synpunkter viktiga, in- och utländska

korrespondens samt en stor niäjigd af hans manuskript nu befinna sig i Eng-

land, dit de, till köparens glada öfverraskning och Sveriges skam, medföljde

hans dit försålda naturalie- och boksamlingar. Dessutom finnas Linne'anska

b7'ef och anteckningar, o?n hvilka man vid utarbetandet af en noggrann bio-

grafi ej kan underlåta att taga kännedom, spridda öfver snart sagdt hela den

bildade världeji, i offentliga bibliotek eller hos e?iskilda samlare. Och icke

nog häi'med: de talrika, stora och små skrifter, som flutit ur hans penna;
åtmi7istone de flesta och 77iera fra7nståe7ide, förut iäko77i7ia biografierna ; i7ied

Linne samtida perso7iers b7'ef och and7'a sk7'ifter; Iä7jimga7's a7iteckni7igar imder

hans fÖ7'eläs7U7igar och kollegier 7n. 771. — allt detta bör, såvidt möjligt är,

gc7i07ngås, för att därur 77iå kiama framletas bid/ng, S0771 i 7iåg07i 77iå7i ku7i7ia

ko77iplette7'a eller belysa, hvad f7'å7i a7id7'a håll liopsa77dats.

E7dlt 77iedvete7i, so77i jag är, 0771 alla dessa svårigheter, ka7i jag ej anmat

ä77 f7itkta, att jag gjo7-t 771ig skyldig till öfverskatt7iing af egc7i fÖ7'7någa, då.

NS Jdr att fra77ilägga en 7iy, utjö7iiga7-c Ijmy^k-biografi. Till 7ni7/

ursäkt och mitt försvar 7nå det emelleiiid tillåtas mig att 7iä77i7ia, att jag,

lifi'ad af fäde7'7ieä7fd beuruhmi för och käidek till blomstc7’ko7iU7ige7i, laider

77ier ä7i tre7ine decc7i7iier på stunder, lediga fi-å7i a7id7’a, tvi7iga7idc gÖ7'omål,

samlat 7naterial till ett såda7it arbete. Visse7'tige7i hiser jag 77ier ä7i väl, alt

ge7io777 fortsatta forskniingar detta 7naterial skulle ä7i ytterligaie ku7i7ia ökas,

men dc7i tilllaga7ide åldc7'do77ic7i ti'i77gar m/g doek att ej längie uppskjuta aj-



sln/andet af e/l arbele, hvilkct jag velal frambära såsom en iwrdnadens och

tacksamhetens rinna mrd ät Mästarens minne.o
Hiirn jag förmått alt lösa min föresalla npj)gift, därom må andra

döma. Några antydningar om de principer, som jag 7)id materialets sam-

lande och bearbetaaide ansett mig böra följa, må del däremot 7>ara tillåtet

att här framlägga.

Därtill manad af en snart imnnen erfarenhet om olillförlitligheten af
åtskilliga, hittills nästan som ofelbara dogmer ansedda njjpgifter, har jag för
mig såsom regel uppställt all — såvidt möjligt varit— kritiskt ])röfva hvarje,

äjven den minsta detalj. Härför har varit nödigt att gå tillbaka till ur-

källorna^ särskildt till de officiella handlingar och andra dokument, som fin7ias

i London, Stockhohn, Upsala, Lund, Växjö ?n. fl., ställen. Härvid är i

syimerhet att frafnhålla de betydande, Svenska Vetenskaj)s-Akademien nu till-

höriga samlhigar, som blifvit gjorda af framl. Doktor E. Ährling, hvilken

dess7/.toni geno7n sm korta 'L\^'iti'k-biog7'afi i Nordisk Familjebok samt

de 7ioggran7ia och vä7'defulla 7ioler7i.a till de af hono7n utgifna Carl von
Linnés Svenska arheten (Stockhohn i8y8— 8oJ 77ier ä7i 7iågon a7inan

spridt ljus öfver jöriit dunkla eller 077'k/iga 7ippgifter.

U7ider det sa7/ilade 7nate/'ialets bearbeta7ide visade det sig S7iart 7iödvä7i-

digt att ej strä7igt begrä7isa fra7)iställ7ii7ig€7i e7idast till såda7it, S077i alldeles

dmekt be7vr LtnnÉs Iefnadsföi'hålla7ide7i. Någ07i klar uppjättnmg af ho7io7n,

af det storslag7ia och hjä7ievi7i7ia7ide i hans pe7'S07i och verksamhet, ka7i 7iä77t-

lige7i 7iäppelige7i e/fiållas, 7cta7i att 7/ia7i tillika äger kän7iedo77i 0771 de fö7-~

hållande7i, hvarunder han lefde, och de svå7'igheter af olika slag, liva7 77ied

ha7i 77iåste kä77ipa. Blott sedd 7not e7i såda7i bakgru7id, blir hans bild fidlt

tydlig och left>a7ide. De läjlykter, som stu7ido7/i gjoiis uto77i det ege7itliga 07n-

rådet, hoppas jag dä7jÖr icke 7nåtte gÖ7'as till fÖ7'et7iål för kla7ider.

För att kirnna, åt7nmsto7ie i 7iåg07i /nå7i, gifva f7'a7nställ7imgen e7i, så

att säga, Lmnemisk 'prägel, har det ansetts lä7npligt att rätt flitigt begagna

hans eg7ia ord, anförda ino7n citalio77stecke7i. Fö7'svar för ett såda7it tillväga-

gåe7ide hoppas jag vam öf7.>e7'flödigt, liva7för jag inskrä7iker 771ig till att f7-a77i-

liålla, att stafnmge7i är de/isam7na so7n i LinnÉs egna 7)ia7msk7ipt eller hyckia

arbete7i; då af andra gjorda afskrifter /7iåst a7ivä7idas, har ock däri b/ukadt

staf7imgssätt bibehållits.

Slutlige7i bör ej lämnas oan7närki, att den pe7iod ^Linnes lef7iad, S07n

skildms i den del af Iefnadsteclmi7tge7i, so77i här77ied framlägges, utgör e7i o/n-

arbet7iing af 8 rektorsp7'ogram, som i Upsala j8gj — g8 7itgåfvos under titel:

Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné. För den

a7idra dele7i, beha 71dla77.de LinnÉs professo7'sti.d, förefi7i7ias dä7'e77iot i7iga sådana

fÖ7'a/'bete7i.

U/)sala i septe7nber igo^.

Th. M. Fries.
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I.

Släktförhållanden. — Barnaåren. — Vistande vid Växjö skola

och gymnasium samt vid Lunds universitet.

»Det är allmänt wedertagit at begynna ens lefwernes beskrif-

ning med ens förnäma ahnor; ty ingen wäxt kommer utan frö

och rot. Men det är så med alla menniskior, då de gå något

långt tilbakas med sin genealogie, blifwa de alt för mycket hu-

milierade. Det är ringa heder at af stora män draga sin origin,

då man sielf degenererat i godheten. Men det är stort at af

rutten stubbe upwäxa till ett högt och skuggrikt träd med den

hederligaste frukt. Det är stort at af armod i en ond werld

uparbeta sig med dygd mot lyckans wind, till en fördelaktig

situation.»

Dessa LinNÉS ord' må väl tjäna som inledning till skildringen

af hans egen lefnadssaga. Äfven honom hade »Gud låtit upspritta

utur en stubbotan rot, omplanterat honom på en fierran ort härli-

gen, låtit honom upstiga till ett anseligt träd». Öfver höga anor

kunde han ej yfvas, ty han »härstammade från slätt och jemt folk,

Bönder och Präster». Sålunda »räknade han bland sina förfäder

visserligen inga högtuppsatta, men väl redbara, till medelklassen

hörande män, företrädesvis präster, som i Småland och Skåne

trampat sina fäders jord. Vår Carl — hvarken lidande nöd

^ Yttrade, då han den 6 november 1765 inför Smålands nation höll min-

nestal öfver docenten och akademibokhållaren And. Neander. (Orig.-

manuskr. äges af Linnean Society i London, en samtida ahskrift af Smålands
nation i Upsala.)

Linné.
I



eller bortklemad genom lyckans slöseri — hade sålunda dygde-

rika föredömen att följa».
^

Kasta vi en blick på hans fädernesläkts stamtafla finna vi

på densamma tvenne präster med tillnamnet TiLlANDER, bägge

söner af en bonde i Jonsboda, Hvittaryds socken af Sunnerbo

härad i Småland. Då dessa började studera, antogo de sagda

tillnamn efter en åldrig lind (Tilia), som fanns i närheten af fä-

dernegården och som genom sina väldiga dimensioner samt med
densamma förknippade traditioner till den grad ådragit sig de

kringboendes uppmärksamhet, att den ansågs för ett heligt träd,

hvars skadande medförde olycka.
^

Efter samma träd tog ock

deras systerson NlLS INGEMARSSON namnet LlNN^EUS, då äfven

han ägnade sig åt studierna, och liknande uppgifves förhållandet

hafva varit med stamfadern till släkten LiNDELlUS, som ock var

befryndad med de tvenne nu nämnda.

Sagde Nils Ingemarsson var född den i juli 1674 i Jons-

boda Östragård, Hvittaryds socken, men flyttade följande eller

näst därpå följande år med föräldrarna till Erikstad i samma
socken, »där Gud dem rijkligen wälsignade». Redan i sina späda

år bestämdes han af föräldrarna för studier, hvarför han i hemmet
erhöll en särskild lärare, för hvilken han på sitt sjätte år »be-

o

gynte läsa i Book Swänska» och följande år latin. Ar 1683

sändes han till sin morbroder, prosten SVEN TiLlANDER i Pjette-

ryd, där han två år undervisades jämte dennes söner. Därefter

^ Ur den af J. Brovai^IvIUS författade inledningen i Linn^i, å Natio-

nalmuseum i Stockholm förvarade stambok (öfversättning från latinet).

^ Bilagan 2.

^ Om detta väldiga träd skrifver Linnés broder Samuel Linn^us föl-

jande: »En ganska stor lind, det största träd jag sett, står än mellan Lindshult

och Jonsboda .... Linden, som står än full med så kallade Marqvestar, har be-

stått af 3 stora afdelningar, såsom en af de gamla på altaren befintlige Ljusasta-

kar. Den ena är nedfallen .... De andra florera än. Linnen hålles före af de vid-

skeplige att vara ett friträd, således blir han ej nedhuggen, utan förvarad som
en antiqvitet» (bref d. ^778). Senare tillägger han: »Linden står mellan

Jonsboda i Hvittaryds socken och Lindshult i Stenbrohult just i gränsen.

Qvistarne, som falla af den, såsom farliga att röra, kastades på roten, hvar-

igenom linnen gödslas och blifver frodig» (bref d. ^778). År 1823 (d.

skref häradsprosten, kyrkoherden i Hvittaryd M. B. Forsander: »Den stora

Linden med sina telningar är alldeles utdöd, men hans för några år sedan ned-

fallna och ovanligt stora stam förvaras än i dag som en helgedom af gårdens

egare, ty man har i hela granskapet den fördom, som jag gerna förlåter och
ej vill utrota, att det ej skall vara lyckligt att borttaga minsta spån af linden,

hvilken med sin ruin öfvertäcker en stor stenrösja på den odlade marken. > —
Enligt folktron nedföllo trädets tre »stora afdelningar» på skilda tider, alltefter-

som Lindeliska, Linnaeiska och Tilianderska släkterna utslocknade.
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åtföljde han dessa 1686 till Växjö skola, genomgick denna och

uppflyttades 1692 på gymnasium, där han kvarstannade ej mindre

än 7 år, hvaraf 4 i öfversta »ringen» eller klassen, dock ej på

grund af lättja eller okunnighet, enär han tvärtom »war den tiden

ibland discentes den qwickaste, såsom dess testimonium utwisar»,^

— något som jämväl bevittnas af hans »praeceptorerande», oppo-

nerande, responderande, predikande i skolan och »orerande in lau-

dem Wexionise» under denna tid. Ändtligen afreste han 1699

till Lund (med » i dir 8 öre s:mynt till respengar från hemmet utan

tanke om transporter»), men där kunde han på grund af fattig-

dom endast kortare tider uppehålla sig. Ganska mycket vistades

han ute på landet såsom lärare och tyckes t. o. m. haft för afsikt

att utom fäderneslandet (i Holland) söka sin lycka, men återvände efter

någon tids vistande i Danmark till Skåne, där ny kondition erhölls.

Vid midsommartiden 1703 beslöt han, fastän ingen akademisk

examen aflagts, att återvända till hembygden för att där vinna

prästerlig anställning. Prästvigning kunde dock ej ännu med-

gifvas, men däremot erhölls rättighet att predika, och i medlet af

oktober blef han af biskop Olof Cavallius sänd att biträda

kyrkoherden Samuel Brodersonius i Stenbrohult, hvarest han

»uthan ordination och vocation prädikade nästan ett åhr». Prä.st-

vigning skedde sedan den 14 juli 1704.^

På befordran behöfde den unge prästmannen icke länge

vänta. Redan den 22 november följande år erhöll han fullmakt

att vara förste innehafvare af komministraturen i Stenbrohult.

Platsen tillträddes genast, hvarefter den 6 mars 1706 i Stenbro-

hults prästgård bröllop hölls, då komminister Nils Linn^US
och hans förmans äldsta dotter, den 17-åriga Christina Broder-
SONIA, af prosten och kyrkoherden i Wirestad H. Flinthen-
STEN sammanvigdes. Den 17 samma månad inflyttade det unga

paret i det ytterst anspråkslösa, torftäckta komministerbostället i

wSödra Råshult,^ och där föddes 1707 »natten emellan den ^^22—^V2S

^ Sam. Ltnn^i anteckningar i Stenbroliults kyrkarkiv.

2 Denna framställning grundar sig förnämligast på Nins Linn.<5$i själf-

biografi (i afskrift i Forsanderska samlingarna).

® Den här meddelade afbildningen visar byggnaden oförändrad, sådan

den med all säkerhet var, då Linnés föräldrar där voro bosatta. Huruvida
den därstädes nu varande verkligen är, såsom uppgifves, densamma, och att

således Linnés vagga stod däri, kan åtminstone ifrågasättas. I sådant fall

har den genom vidtagna förändringar (torftakets utbytande mot ett annat
af träspån, fönstrens betydliga förstorande, modernare eldstäder o. s. v.),

kanske äfven tillbyggnad, erhållit ett väsentligen annat utseende. (Jfr ock
Aftonbladet för d. 14 jnni 1866.) »Potest e casa vir inagnvs exire.»
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Maj i klåck. i (just i wackraste våren, dä giöken utropat somma-

ren emellan menses frondescentise och florescentise)» deras för-

sta barn, som den ig samma månad döptes af sin morfader i

Stenbrohults kyrka och då erhöll namnet Carl.^ Modern säges

visserligen helst »önskat ett barn af det ädlare könet», men »fa-

drens glädje betog snart modren hennes sorg»,' och bägge

ägnade den ömmaste vård åt den lille, som fostrades vid moderns

eget bröst.

Ej länge förblef den lilla Linnaeiska familjen bosatt i det obe-

tydliga komministertjället. Redan den 31 december 1707 afled

kyrkoherden Brodersonius, och till hans efterträdare utsågs

kaplanen i Växjö PETRUS COMSTADIUS, som dock dog, innan

han hunnit tillträda pastoratet. En välvillig och mäktig gynnare,

kongl. sekreteraren JOSIAS Cederhielm, utverkade då af konung

Carl xii, som uppehöll sig i Polen, en den 12 augusti daterad

fullmakt för komminister NiLS LlNN^US att vara kyrkoherde i

Stenbrohult. Härigenom inträffade det under den tiden ganska

vanliga förhållandet, att ett pastorat så godt som gick i arf från

far till son eller från svärfar till måg. Samuel Brodersonius

var nämligen son till sin företrädare, hvilken åter var gift med
sin företrädares dotter.^

^ »Löfsprickniugen» och »Blomstertiden»; benämningarna äro hämtade

ur Linnés afhaudling: Calendarium Floroe eller Blortister-Almanach (1757). —
Linnés födelsedag uppgifves af olika författare mycket olika; ytterligheterna

härvid äro d. 3 maj och d. 5 juni. Anledningen härtill är dels oförlåthgt

slarf, dels oriktig förvandling af den gamla stilen till den nya. Särskildt

förledande till misstag har den omständigheten varit, att man i Sverige från

och med början af mars 1700 till och med slutet af februari 1712 hade en

tidräkning, som icke öfverensstämde med något annat lands, i det att svenska

kalendern var en dag före alla andra kalendrar, som bibehålht den gamla

stilen. Linnés egen uppgift, att han var född den 13 maj g, st. eller den

23 n. st, är fullt riktig och öfveren.sstämmande med svenska almanackorna

för 1707* uppsatsen: När föddes Carl von Linné den äldre? af J. F[orsan-

der] i Botan. Notis, 1865 p. 117),

^ Faddrar voro herr SiGF. Londerberg, hustru Lisken Lindeeia,
jungfru Maria BroderSonia samt 5 män och 4 hustrur af församlingens

förnämligaste allmoge. »Bahrsöl giordes efter honom d. 24 Junii och blef i

faddergåfwa då och förr samt sedan 50 dir s:mt, för hvilka en förgylt silf-

kanna, som kommer honom med rätta till, köptes.» (N. Linn^i anteckn.).

® Sam. Linn^i bref till HaeEENBERG d. 1778 (De la Gard. Ark.

IX s. igs).

* Lägges härtill, att Nies Linn^us efterträddes af sin son SamueE,.
så befinnes det, att Stenbrohults pastorat i fem led öfvergick från far till son
eller från svärfar till måg. — Huru inrotad uppfattningen af pastorats ärft-

lighet den tiden var, framgår af meddelandet i P. Tieianders åminnelsetal -
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Redan den 31 juni 1709 skedde flyttningen till det nya hem-

met, och i detta föddes sedan fyra barn, en son och trenne dött-

rar, åt hvilkas, liksom åt den förstföddes, uppfostran föräldrarna

ägnade en kärleksfull vård. Alla de uppgifter, som finnas kvar

angående detta hem, samstämma däri, att detsamma var i hög

grad lyckligt genom inbördes kärlek, enkla seder och oskrymtad

gudsfruktan, hvilka där voro rådande. Husfadern »war till sitt

sinne mycket redelig och förtrogen, wisste ej af denna werldenes

falskhet, föraktade dess moder och flärd, alltid wänlig, lustig och

glad samt ock mycket skämtsam. Aldrig hämdgirig. Såg han

någon lida nöd, på hwad sätt det war, war han så blödig, att

han ej förmådde hålla sina ögon från tårar. Sitt prästerliga

kall skötte han »troliga och redeliga». Därjämte vinnläde han

sig om kyrkans och kyrkogårdens försättande i ett bättre, pryd-

ligare skick, äfvensom om boställets förbättrande, såväl med hän-

syn till byggnaderna som ägorna. Särskildt togs hans praktiska

duglighet i anspråk, då prästgårdens samtliga byggnader genom

en häftig vådeld natten till den 20 april 1746 lades i aska.

»Wittne är allt detta, att han warit en god hushållare» med för-

samlingens medel, och detsamma kan sägas om hans sätt att

sköta sin egen ekonomi. Visserligen var hans hus ej synnerligen

rikt på jordiska .håfvor, men genom klok omtanke hade penningar

dock kunnat hopsparas både till utlåning och inköp af mindre

hemmansdelar inom socknen.^ Härtill bidrog nog ock den om-

vid Samuei< IvINN.<Ei begrafning, att denne efter faderns död »afstod alt

anspråk på Stenbrobults pastorat åt en nng oförsörjd syster. Hans tankar

härutinnan ändrades, då denna syster ingick äktenskap med Häradsskrifvaren,

sedan Kronobef:man Branting.»
' Sam. IvINN^i bref af d. 1778. I Linn. Egenh. Anteckn. säges om fa-

dern, att »hans sinne war mycket sagtmodigt, jemt och godt». — Till fullstän-

digande af bilden må här anföras följande meddelanden af den yngre sonen:

»Till utseendet war han wacker. Eget brunt, men sist grått hår, något krusigt

ned på äudarne, bred panna och hög, bruna ögon, klyft, brunt skägg, men
sedan grått; det war ock bredt och stort, det han höll wäl; medelmåttig till

wäxten. » — Han »hade godt förstånd, starkt minne, så att man deröfwer

måtte sig förundra, lätt wid att sjunga och tala, hörde ganska wäl och ta-

lade rent, fast han bortmist alla tänder».

Detta framgår bland annat af hans egna anteckningar om barnens

faddergåfvor, hvarvid omnämnes beträffande yngsta dottern, att »barsöhl

giordes, då hon christnades samt ock när Mor gick i kyrkio, och gafs til

barnet 150 daler. För denskull är giort Testament af oss bägge till Eme-
rentia, at hon skall äga Giölshult och Giölshulta Lijde oklandrat af andre
sine syskon.» — Sonen Samuee fick däremot ingen faddergåfva, emedan vid

hans dop intet barnsöl hölls, men i stället »skall han äga den kannan jag
har i pant af Hr Arneeio (om Gud will) eller dess wärde».
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ständigheten, att han ända till 1720 med kyrkoherdebefattningen

fick förena komministraturen.

Husmoderns sinne var enligt äldste sonens vittnesbörd »spest,

qwickt och arbetsamt». Om henne har lämnats det eftermälet,

att hon »lefwat med sin man i äkta kärlek och sämja med förnuft

27 år och 3 månader» och sina fem barn • uppfostrat »på beröm-

meligt sätt. Skickat sig alltid mot höga och låga, fattiga och

rika, utom sochnen så vväl som inom, att alla kunde ej annat än

henne berömma. Alltid war hon gudfruktig och sitt hus wäl före-

stod, ganska flitig och försigtig, gifmild och aktsam, med högt

förstånd begåfwad.»^

Sådant var det hem, hvarur LlNN.<®:us utgick, och därför för-

bleknade aldrig under den kommande tiden vare sig tacksamheten

mot föräldrarna eller minnet af de lyckliga barnaåren i det kära

hemmet. Ännu på äldre dagar gifver han såväl i sina tryckta

skrifter som i förtroliga bref till^ syskon och anförvanter dessa sina

känslor luft. I dessa senare talar han med rördt hjärta om huru

»wåra föräldrars tårar för sina barn stego upp genom molnen och

stannade inte förr, än de kommo för Guds ansigte, som såg der

till och byggde deras barn hus». Med ett omisskänneligt drag

af vemod framhåller han ock, huru »det händer gemenligen, att

de ungar, som blifwit utkläckte i ett och samma näste, flyga så

snart de blifwit fjädrade, hwar på sitt håll, att de sällan få qwittra

till sammans uti ett och samma träd», och att »Ödet har warit

Eder [mina syskon] nådigt, som tilldelt Eder att få bygga och

bo till sammans på Edra fäders jord, då jag blifwit så fjerran

kastad ifrån käre anhörige, der jag måste lefwa ensam främling

för mig sjelf».*'^ ^

Redan under Carl Linn^i spädaste år väcktes genom för-

äldrarnas inflytande hos honom en lust, som blef bestämmande
för hela hans framtid. Bägge föräldrarna hyste nämligen en stark

blomsterkärlek, och i synnerhet var detta förhållandet med fadern,

inom hvilkens släkt detta synes hafva utgjort ett ofta återkom-

mande drag. ^ Hans morbroder och välgörare SvEN TiLlANDER,

* Stenbrohults kyrkarkiv,

Bref till Einn^Si syskon i Carl von Linnés svenska arbeten, 'utgifna af
E. Ahrling, häft. 5.

* Såsom bevis härför anföres stundom, att till Tilianderska släkten hörde
äfven den från Småland härstammande, på sin tid mycket framstående bota-
nisten EciAS TiIvIvAndz, professor vid Åbo universitet 1670— 1693. Detta
beror dock på ett misstag. Han var nämligen son af kyrkoherden i Rog-
berga Ericus Svrnonis TinnANDKR (från Tillestad by nära Vexjö) och
Maria Henriksdotter Giedemeister (»en främmad person, som här i
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-
• » Nils Linnaeus, Linnés fader.

Efter oljefärgsporträtt å Linnés Hammarby.

hemkomsten till fäderneslandet, och följden häraf blef anläggandet

af en trädgård vid Pjetteryds prästgård, till hvars riktande Sv.

Tiltanders i Tyskland förvärfvade vänner och bekanta bidrogo

genom öfversändande af sällsyntare, i vårt land förr ej odlade

växter. Här inympades på den unge NiLS LlNN^US en lik-

landet hade hwarken slägt eller anförwanter»; Forsand. sand.). Sitt fäderne-

namn ändrade han, sedan han en gång varit i sjönöd och lyckligen kommit

till lands.

hos hvilken han ofta vistades, hade under den tid, han såsom

huspredikant hos generalguvernören öfver Bremen och Verden,

fältmarskalken och general-amiralen frih. Henrik Horn, vista-

des i Tyskland, med varmt intresse ägnat sig åt hortikulturens

studium och anlade åt sin principal i Bremen en trädgård efter

dåtidens fordringar. Samma intresse fortfor oförminskadt efter
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nande kärlek, som förblef oförminskad ända till hans död. Under

vistandet vid universitetet lärde han sig — hvilket den tiden var

något högst ovanligt — latinska namn på åtskilliga växter och

»hade han sjelf inlagt 50 med egen hand till ett herbarium vivuni'».^

Knappt hade han tillträdt sitt komministersboställe, förrän han

började använda sina lediga stunder till anläggande af en träd-

Chtistina Brodersonia, Linnés moder (i högtids- [brud-?| dräkt).

Efter oljefärgsporträtt å Linnés Hammarby.

gård, »mehr för sielfva växternas skull än någon nytta deraf»,

dock »helst sådana, som hade vacker blomma», och »hans unga

hustru, nygift, som ej förr sedt sådane (nej, knapt någon enda

trädgård), tyckte om trädgårdens behagelighet». I öfverensstäm-

melse med den tidens smak hade han »med egen hand gjort en

upphöjning, såsom ett rundt bord, rundt omkring sängar, örter

‘ Härmed menades den tiden en samling af pressade växter, i motsats

till afbildningar.
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eller buskar, som skulle repraesentera gästerne, och blomster af-

bildacle rätterne på bordet».^

I ännu större skala fortsatte han, sedan han flyttat till kyrko-

herdebostället, sin blomsterodling och anlade därstädes »en skön

trädgård, der förr ej war en qwist, hwilken han uppdrog med egen

hand och den i stånd satte, att han öfwergick alla trädgårdar i

Småland». Därstädes odlades några hundra olika utländska arter,

så att trädgården, »hwad difFerente wäxter angår, war sannerligen

den curieuseste i landskapet»^. Här tillbragte föräldrarna med

förkärlek sina lediga stunder, och blommor blefvo därför barnets

första och tillika käraste lekkamrater. Det förtälj es ock, att »fad-

ren tog den lille [årsgamle] sonen med sig ut, stundom i träd-

gården och stundom ut på gärdet, läggandes ofta barnet på jorden

i gräset och lemnade thy ett litet blomster att roa sig med i

handen»,^ äfvensom att »när gossen war olåtlig och på intet annat

^ Sam. Linn. bref af d. *“/? 1778-

^ Det har uppgifvits, att där odlats ej mindre än 400 utländska arter

men detta innebär en öfverdrift. I Vetensk. Akad:s bibliotek förvaras näm-

ligen ett original-manuskript med titel: Caroli Linn^i, in Acad. Ups. De-

monstr. Bot. Ado nis Stenbrohultensis sive Enumeratio plantarmn quas in

in horto suo Stenbrohultensi induxit venerandus Parens Clariss. D:nus NiCOLAUS
Linn.(5SUS Pastor et Ecclesiastes ejusde?n loci laudatissimus. Secundtnn 77iethoduni

propriam in Adonide Uplandico traditam recensio stirpiuin facta est. Stenbroh. 1732.

Skriften är visserligen så till vida defekt, som den börjar med Pentandria,

men antalet af de till de föregående klasserna hörande växterna kan ej

hafva varit synnerligen stort. — Den föreliggande delen upptager 224 olika

växter, hvaraf dock flera äro endast former af samma art. Med fruktträd

var trädgården efter den tidens förhållanden ganska väl och med köksväxter

rikligt försedd; så ock med prydnadsörter. Såsom exempel på den tiden

mindre ofta odlade må här följande nämnas, med upptagande inom parentes

af det af I,inn^us angifna svenska namnet, där detta i ett eller annat af-

seende företer något anmärkningsvärdt: a) träd och buskar: Rhtcs Toxi-

codendron, Lonicera Caprifolium (Walthorn blomma), Staphylea pinnata, Ruscus

aculeatus och Hypoglossmn, Amygdalus nana (»rarissima»), Cytisus Labu7'tium,

Morus 77igra, -»Ficus huTnilis (små fikonträ)», dessa sistnämnda dock antagligen

odlade inomhus; b) örter: Blitttm capitatuTn (Bär spinat), Mirabilis Jalapa

(Nattskiön), Solanu/n tuberosuni (Tryffel), Physalis Alkekengi (Hiärtekorn), Ascle-

pias syriaca (Flugesnara), Phytolacca deca7idra (Sminkbär), Poteriu77i Sanguisorba

(Liten pimpinella), Adonis auctuTnnalis (Bruna flickan), Eranthis hie7nalis (Vår-

tyda), DracocephahiTn Moldavica, Digitalis purpurea (B'ingerborgs gräs), Cochlea7-ia

officinalis (Siegräs), Hesperis tristis, Malva 77iauritia7ia, Hibiscics Trio7iu7ii, L7ipi7uis

albus, angustifolius och hiteus, Tyrit/tnus leucograp/ms (Sempertin), Echmops
sphcerocephalus (Rosen båhl), A7taphalts 7nargaritacea (Pärlegräs), Arte77iisia pontica

(Romersk malört), Aru7n tnaculattc7/i (Aronsört), Ai7iara7itus caudatus (Röda
Swantzar), Bryonia alba (Hund Curbitz).

® Sam. Linn. anf. st.



sätt blidkas kunne, töstnade han straxt, så snart man gaf honom

en blomma i handen». Då han blifvit något äldre, fick han an-

lägga sin egen lilla trädgård, som allt mer vidgades, och »der

han på en liten plats hade ett stånd af allt, som fants i trädgår-

den». Ännu på äldre dagar, då han satt som blomsterkung i

Upsala rika botaniska trädgård, framstod för hans minne faderns

trädgård i Stenbrohult, såsom den där hade »med modermiölken

inflammerat min hog med en outsläckelig kärlek til örter».

Det var dock ej blott i trädgården, som fadern ingaf sin son

kärlek till växterna. »Sonen Carl», så berättar denne själf, »war

knapt 4 år, då han en gång följde sin Fader på en collation till

Möklanäs, uti den vakraste sommartiden, och då gästerna inemot

aftonen hwilade sig på en grön äng, förestälde Pastorn för sitt

sällskap, huru hwar blomma hade sitt namn, samt åtskilligt märk-

wärdigt och underligt om wäxter, wiste därföre rötterna af Succisa,

Tormentilla, Orchis med flere. Gossen ser på detta med ett hjer-

tans. nöje, och war just detta den sträng, som mäst war spänd

uti gossens genie. Härpå feck Fadren ingen ro för pilten, som

stadigt frågade namn på wäxterna långt mera än Fadren kunde

swara, men efter barns manér förgäter ock namnen, hwarföre han

ock blef en gång hårdt tilltalt af sin Fader, som sade sig aldrig

skola gifwa honom något namn på örter, om han dem mera för-

gäter, hwarföre gossens hela hog och tanka war sedan att komma
ihog namnen, att han aldrig skulle gå miste om sitt angenämaste».

Med tilltagande ålder fick gossen naturligtvis mer och mer

utvidga fältet för sina blomsterskördar utom trädgårdens område,

och härunder fick han alltmera göra bekantskap med en härlig

natur^ som mäktigt måste tilltala hvarje för dess skönhet ej all-

deles oemottagligt sinne. Beundran för och kärlek till fosterbyg-

den väcktes därför tidigt i barnets bröst; dessa känslor stärktes

än mer under ungdomsdagarna, så att den mognade mannen och

åldrige gubben ej utan längtan och saknad kunde tänka därpå.

»Stenbrohult är en kyrka», säger han i en af sina själfbiografier,

»belägen ... på en af de täckaste orter, som Sverige framalstradt;

ty hon ligger inwid den ansenliga Sjöen Mdklen^ der han går in

med en fjerdedels mils lång wik och lägger sig nedran wid denna
körkans fötter. De släte åkerfälten omgifwa denna körka på alla

sidor utom den wästra, där Möklen utsträcker det klara wattnet.

Något stycke ifrån wisar sig den fagra bokskogen åt söder, Taxås
höga berg åt norr och Möklanäs öfwer sjön i wäster. Deremot
pa östra sidan betäckas åkerfelten från norr med barrskogar, från

öster och söder med de angenämaste ängar och löffulle trän.»



På ett annat ställe’ säger han, »att ängarne mer likna de härli-

gaste lundar och blomsterrikaste trädgårdar, än det de sielfwe

äro, så at då man här sitter om sommartiden och hörer Gjökens

samt de andra många särskilte foglars sång, insecternas pipande

och surrande, och tillika ser på de lysande och präktigt målade

blommor, kan man icke annat än hisna wid Skaparens så präk-

tiga inrättning». Och på ytterligare ett annat ställe^ förklarar

han »Stenbrohult sochn wara liksom en drotning bland systrarna;

hon hafwer ock prseferancen af rara och sälsama örter, som på

de andra ställen i landet sällan äl:r aldrig låta se sig. Ja, präst-

gården här tycks wara liksom af Flora siälf utsirad .... Om något

rum uti hela wärlden kan wara stäldt på angenämare ort, twiflar

jag mycket, ty är altså ej underligt, om jag med Poéten hade

orsak klaga:

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos

ducit et immemores non sinit esse sui.»
^

Till denna kära bygd styrde han sedan — äfven med långa

omvägar — gärna sin färd, så ofta det var honom möjligt, och

med innerlig glädje uppsökte och återsåg han då sin »ungdoms

nöjen, de raraste wäxter, som wäxa wildt på denna ort».'’

Med blomsterlekarna blandades snart allvar. De bokliga kunska-

pernas första frön skulle utsås i det unga sinnet, och den 15 febr.

1714 blef i det afseendet för den lille Carl en betydelsefull dag, att

han erhöll sin förste informator, gymnasisten JOHAN Telander. ''

»Nog fanns qvickhet, men hågen var ändå mäst i trädgården.

Modren bannades häröfver, men fadren, tålig, tog sin enda gosse

* S. RoGBERG, Historisk beskrifning om Småland s. l8.

Spolia botanica i Ungdomsskr. I s. ^8.

® O, hvilken underlig kraft oss drager till fädernejorden;

Hon, hvilkens ljufva behag aldrig förglömma man kan.

Dessa OviDii ord synas högeligen hafva tilltalat Linné att döma efter hans

flitiga citerande af desamma.
* De af Linné under barn- och ungdomstiden inom Småland anträffade,

anmärkningsvärdare växterna finnas antecknade dels i hans ej längesedan

utgifna ungdomsskrifter Catalogus plantarum rariomim Smolandio’ ( Ups. 1728J

och Spolia botanica sive Plantce rariores per S?)iolattdiam, Scaniam et Roslagiam

observatce et enumeratce (Upsal. dels i den i Kgl. Vetensk. Acad:s Handl.

1741 införda uppsatsen: Samling af Et Plundrade Wäxter upfundne pa Gothland^

Oland och Stnaland; dels i Sam. RoGBERG, Historisk Beskrifn. o?n Smaland,

samt dessutom här och där i flera andra hans skrifter. Jfr ock Fl. Lap-

pon. p, 272.

^ Bondson från Diö i Stenbrohults socken, född 1694, död 1763 såsom
prost och kyrkoherde i Korsberga.
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alltid i beskydd och försvar För att läsningen mera ostörd af

hemmet och dess lockelser skulle kunna bedrifvas, fick lärjungen

i september 1714 till Växjö medfölja sin lärare för att »af hans

privata information blifwa underwist». Sedan nödiga kunskaper

härigenom inhämtats, inskrefs han af d. v. rektorn NiLS K.JELL-

BERG den 10 maj 1716 i Växjö skolas matrikel såsom lärjunge

i nedersta klassen. Under fem år^ åtnjöt han därefter i neder-

skolan undervisning af BerO Lemnorin och jAKOB Hamn, samt

sedan två år i rektorsklassens nedre och öfre ringar af Daniel

Lannerus och Lars Odelin. ^

Välbekant är, att den tidens undervisningssätt ingalunda var

klemigt, utan tvärtom — åtminstone ofta nog ganska hard-

händt. Så synes ock här varit förhållandet, ty ännu på äldre

dagar omtalar LiNNÉ sin förste lärare som »en hård informator,

som ej med låckande, utan med stryk lärde honom läsa», och

som alltså var »föga tjenlig att upföda barn». Om nederskolan

i Växjö fäller han den hårda domen, att »rude Lärmästare med

lika rude method gofwo barnen hog för wettenskaper, att håren

måste resas på deras hufwud».^ Någon förbättring i detta afseende

inträdde dock 1717, då han fick en ny informator i gymnasisten

Gabriel Höök/ hvilken behandlade gossen med större mildhet.

' Sam. Linn^i ofvan anf. bref.

* Den normala tiden för skolans genomgående var då 6 år, hvadan

alltså den unge Linn^us i en klass kvarstannade ett år, utöfver hvad han

egentligen bort göra.

® Biografiska notiser om desse och de i det följande nämnda lärarne fin-

nas i noterna till Vita Caroli Linnoeix Carl von Linnés ungdomsskrifter1. s. 13 —14^
*• Det torde dock kunna ifrågasättas, hiiruvida dessa ord få tagas allde-

les efter deras lydelse, ty Linné älskar öfverhufvud att i skrift använda

kraftiga uttryck. Hans lifliga och blödiga sinne (»animus promtus, mobilis

ad irani et Isetitiam et moerores», såsom han själf säger) torde ock hafva i

viss mån bidragit till att han mera än de flesta andra barn hade svårt att

fördraga skoltukten, hvilken tvifvelsutan var sträng och måste så vara under

tider, då ett betänkligt missbruk vunnit insteg, i det att »en hoop unga och

friska drängiar sig hafwa förfogat till Academierna, Gymnasierna och Scho-

lorne här i Rijket, fuller under skien att idka bokelige konster, men i siälfwa

wärket föra de et lätjefullt lefwerne, hwarigenom de icke allenast förföra den

öfriga ungdomen, utan ock göra sig siälfva onyttiga till att i framtijden

tiäna Fäderneslandet» (K. CarIv xii:s bref till Ärkebisk. Steuchius d. 72

1716). Säkert är, att Linné på äldre dagar uttalade sin välvilja och tacksam-

het mot Växjö skola, »utur hwilken så månge lärde män sugat sin första

wisdoms miölk» (Parentat, öfver Neander).
® Så stafvar han själf sitt namn i Smålands nations i Lund matrikel

(d. 6 sept. 1721); annars skrifves det ock ofta Hök. Jfr. för öfrigt den Lin-

n peiska släkttaflan, bil. 2.
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men äfven denne »förmåtte icke inplanta hog till studier, för det

gossen redan fådt största fasa». Resultatet blef dock, att »så

länge han stod under privat information, war han med sina ka-

merater i studier jemngod», men också fick han under första skol-

åren endast, »när hans fristunder woro», njuta sitt »största nöje

at få plåcka blomster på ängarna och dem lära sina kamerater,

redan då han ännu ej war 8 år», hvarför han snart allmänt kal-

lades Botanicus». En väsentlig förändring inträffade där-

emot, då han 1721 uppflyttades i skolans rektorsklass, ty enligt

vedertaget bruk slapp han då att stå under informators öfverva-

kande ledning, med den påföljd att han »sedan tog dageligen af».

Den vunna friheten begagnade han nämligen, enligt eget erkän-

nande, till att mera »fly boken; ty gossens nöje war endast att

få gå ibland Blomstren, att der lära sig känna örterna». Vare sig

emellertid, att denna hans försumlighet i större mån gjorde sig

gällande endast under den tid af året, då blommorna lockade ho-

nom till ströftåg i det fria, eller att hans snabba uppfattningsför-

måga ersatte den bristande fliten, eller att hans kamrater i flit

och uppmärksamhet ej voro synnerligen bättre än han själf ^
nog af, något hinder för hans uppflyttning till gymnasium i normal

tid förefanns icke. Sedan årsexamina hållits den 8— 10 juli 1723,

blef påföljande dag Carl Linn^US jämte 15 kamrater,^ själf

den elfte i ordningen, flyttad till gymnasium, hvars rektor då var

Pehr Hyllengrehn.^
Under den tid, den unge LlNN^US genomgick nederskolan,

gjorde han bekantskap med en man, hvilken tvifvelsutan på hans

utveckling till naturforskare utöfvat ett icke ringa inflytande. Denne
var Daniel Lannerus,^ år 1719 förordnad till rektor vid Växjö

skola. Han var nämligen en »stor älskare af det, som hörde till

örtkänningen», och som han tillika var NiLS LlNN^l intime vän,

»bad han lilla Carl som oftast till sig, äfven att gå i trädgården,

* Af dessa dogo 7 som präster och en som skollärare, 3 afledo under

vistandet vid universitetet, en »ad genus vitae politicum se adplicavit», en

blef relegerad från läroverket och slutade såsom mönsterskrifvare; om en fin-

nes blott antecknadt, att han »obiit», förmodligen i unga år.

* Växjö gymnasii matrikel. — I motsats härtill vet M. E. C. PONTiN
(Aftonposten 184g n. gg) att berätta: »Gossen blef bannad, fick stryk och miss-

handlades på åtskilligt sätt. Förtrycket böjde honom. Misskänd, skymfad,

nedslagen, sattes han såsom den sämste nederst på skolgossarnes bänkar och

dömdes slutligen ovärdig att behålla äfven denna plats.» Något bevis för

riktigheten häraf kan ej uppvisas.

P'ödd 1679, död 1761 såsom prost och kyrkoherde i Nöbbeled. När-

mare upplysningar om honom knmia erhållas i Gezelii Biog7\ Lcx. IV s. 306
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att både roa sig och äta bär .... Rector frågar Carl lille efter

några örter, om han veste den eller den örtens namn. Carl
svarar färdigt och frågar äfven Rector tillbakas; fick ej allenast

undervisning, utan ock tillstånd att fråga efter flere örters namn.

Rectors ynnest, som således mer och mer tilltog, gjorde att Carl
lille fant sig mycket nöjd att vistas i Wexiö Rector, god

vän med Lector och Medicus provincialis Rothman, talar

om lilla Carls lust för Botaniken, hvilken kallar Carl till sig,

tager honom i sin trädgård, fattar otroligt tycke för pojken och

gifver honom frihet städse gå i sin trädgård, der flere slags örter

funnos.» Genom denna senare bekantskap väcktes äfven redan

tidigt hans tankar på läkarebanan. »Under ferierna hemma roade

Carl sig med sina syskon, kände vid minsta deras sjukdom på

deras puls, gjorde sig af trä åderjärn, liksom skulle han dem åder-

låta. Stundom uppsökte han örter att sina systrar dermed curera.»

På gymnasiet blef lärjungarnes frihet ännu större och under-

visningssättet i viss mån förändradt, ehuru det föresatta mål, med
hänsyn till hvilket studierna borde bedrifvas, var detsamma. Och
hvilket detta mål var, därom lämnar den då. gällande, af Carl
XI utfärdade skolstadgan tydlig upplysning. Äfven utan att hän-

vända sig till denna, kan man lätt bilda sig en föreställning därom
endast genom en blick på de vid gymnasierna anställda lärarne.

Vid Växjö gymnasium funnos då följande lektorer: tvenne i

teologi (M. Hjelmgren och Jac. Flachsenius), en grceccB

linguce (Pehr Hyllengrehn, från 1725 Lars Odelin), en

eloquenticB et poeseos (d. v. s. i latin: NiLS Krok), en historiaruin,

ethices et politices eller hist. et philosophice practiccE (Petrus Flo-
DERUS, från 1726 Samuel Rogberg), en mathematum (M.

Colliander) samt en logices et physices (JOHAN StensSON
Rothman); utom nu angifna läroämnen lästes ock hebreiska

och metafysik. Anmärkas må för öfrigt, att de bägge teologie

lektorerna förut innehaft andra lektorat, hvilka de dock lämnat
för att öfvertaga de teologiska, som ur alla synpunkter (äfven

den ekonomiska) voro de förnämsta; att dåvarande lektorerna i gre-

kiska och matematik längre fram befordrades till teologie lekto-

rer, samt att samtliga lektorerna slutade sina dagar såsom inne-

hafvare af pastorat, med undantag af de tidigt aflidne samt logices

och GiörweIvLS Nya Sv. Biblwtheqnet V (1762) s. 56, på hvilket sistnämnda
ställe följande slutdom om honom fälles: »Hans namn står således ej i fara
at hastigt dö. Men hans Gudsfruktan, Lärdom och många värdiga egen-
skaper göra, att det altid lefver med heder.»

^ Sam. LiNNa^i ofvan anförda bref.



et physices lektorn, hvilkens läraresyssla snarast ansågs såsom ett

bihang till hans provinsialläkare-befattning.' Allt talar otvetydigt

därför, att vid gymnasiet teologien var det allt dominerande ämnet,

och att såväl skolans, som gymnasiets ändamål ansågs, förnäm-

ligast eller nästan uteslutande, vara att »préparera tjenlige prest-

ämnen». Det ligger knappt någon öfverdrift i LiNNÉS ord, att

»inge andra wettenskaper woro gångbara, än de som gorde präster».

Också var det föräldrarnas, i synnerhet moderns, lifliga önskan

och förhoppning, att deras förstfödde skulle en gång blifva präst,

hvartill de »dömt sin son alt ifrån waggan». Ehuru djup och

varm religiositet ingalunda saknades, öfverensstämde emellertid

detta alls icke med dennes anlag och böjelse, ty han »hade en

annor fördold kallelse till at blifwa Florae präst», och då den ti-

dens gymnasister åtnjöto en hög grad af frihet, begagnade han

sig däraf i ganska vidsträckt mån för att syssla med sina kära

växter. Inne i själfva staden uppsökte han hvad däraf fanns och

försummade ej ens att »på taken herborisera många blommor och

mossor»
;
ströftåg företogos till Solberget och andra platser i om-

nejden, och resorna till och från hemmet bidrogo äfven i sin mån
att vidga hans kunskaper, i det att därunder »wändes altid ögo-

nen på sidan af wägen att se på blomstren», så att »han var i

stånd att säja, hvarest hvar ört växte på hela desse 5 milen».

^

Dessutom skaffade kan sig, för att däraf vinna ledning, åtskilliga

botaniska skrifter, såsom Arfwidh MÅNSONS Rydaholmensis
Ö7'tabook, Til-LANDz’ Catalogiis plantaruni prope Åboain invenicB

och Palmbergs Serta jiorea suecana, hvilka dock befunnos vara

' Att en läkare, som — såvidt man kan döma af SacklÉns Sveriges

Läkarehistoria — var ensam praktiserande ej blott i Växjö stad, utan ock i

hela Kronobergs län, kunde medhinna att därjämte vara gymnasii- lektor, är

ock för den tidens förhållanden betecknande. Antagligen voro dock hans

undervisningstimmar ej synnerligen många, hans aflöning ringa och allmän-

heten föga van att anlita läkare.

Anmärkningsvärdt är, att Linné hvarken under ungdomen eller mog-

nare år af Småland lärde känna mera än en högst obetydlig del. Därför

klagar han ock i S. RoGBERGS Beskrifning om Småland (1770), hvari han

skrifvit kapitlet »om Smålands Naturalhistoria» : »jag är Lyux foris, Talpa

domi, och wet mera, hwad framalstras af Virginia i Amerika, Cap. b. spe-

rance i Afrika och Zeylon i Ostiudien, är nti mitt eget Fädernesland, det jag

måste lämna, förr än jag blef rätt waken och fick skudda sömnen ur ögo-

nen. Jag har det knappast sett mera, än Stenbrohult, min födelseplats, och

Wexiö, min första Schola, dem jag bägge lämnade, förr än jag war fullwuxeu,

och har sedermera icke annorledes sett det, än en förbi flygande Will-gås

eller Sträck-fogel, då jag ett par gånger [under resorna. till Öland och Skåne]

hastigt rest derigenom utan uppehåll.» — Äfven beträffande de i de besökta
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»usla vägledare», samt Bromelii Chloris gothicä och OlOF

RUDBECKS (d. ä.) Hortus Upsaliensis, »fast än desse sednare tyck-

tes ännu för honom wara nog höglärde». Dock — hurudana

dessa botaniska böcker än voro, lockade de honom mera än skol-

böckerna, så att han »dem natt och dag läste, att han dem kunde

på sina fingrar», samt gjorde ur dem, Plinius, Colerus

och andra författare utdrag, förnämligast af botaniskt och medi-

cinskt innehållh

Denna hans sysselsättning med en »onyttig vettenskap» ådrog

sig alltmer både kamraternas och lärarnes uppmärksamhet. Hans

sträfvanden gynnades ock, såsom redan framhållits, af tvenne af

lärarne, Lannerus och Rothman, och äfven fadern, sjäjf

Växjö i början af 1700-talet.

Efter Dahlbergs Suecia antiqua et bodierna.

varm blomstervän, uppmuntrade dessa hans sysselsättningar. Dels

för att ej under sommarferierna hindra honom härutinnan, dels

emedan han kände »Carls nog hastiga sinne», befriade han den

dåvarande gymnasisten från att undervisa hans 1 1 år yngre broder

Samuel. Modern däremot synes hafva ansett, att tiden kunnat

trakterna förekommande naturföremålen voro hans insikter tämligen bristfäl-

liga, livilket dock ej hindrat en af hans biografer (S. A. Hedin, Minne af
von Linné Fader och son, sid. 73) att om skolpilten försäkra, att »inom de

sträckor af landsskapet, som den unge forskaren haft tillfälle att öfverfara,

fanns intet mer något doldt för hans ‘skarpa blick; allt var granskadt, örter,

djur och insekter». Och detta, innan han åt en del af dessa naturföremål

ägnat ens ringaste uppmärksamhet!
^ I Växjö läroverks bibliotek finnes en anteckningsbok, på hvars med

hvaijehanda notiser fullklottrade första sida läses namnet Caroeus N. Linn^us
och årtalet 1725. — Bokstafven N[icoeai] har afseende på faderns förnamn.

Linné. 2
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och bort på annat och bättre sätt användas, men »Mor var dock

glad, att han med flit använde tiden på dygd och ej på hvad

lastbart var».^

Att under sådana förhållanden framstegen i de ämnen, som

för en blifvande präst ansågos vara oundgängligen nödvändiga, ej

blefvo synnerligen stora, är ganska naturligt, och LlNN^US själf

bekänner, att »han war alltid ibland de sämste af sine Camrater

under Eloquentise, Metaphysices, Moralium, Graecse et Hebraicse

samt Theologise Lectorerna», men »däremot altid en af de bästa

för Matheseos och besynnerligen Physices Lectoren». Att det

oaktadt hans kunskaper i åtminstone några af förstnämnda ämnen

ej varit alldeles underhaltiga, synes framgå af flera omständighe-

ter, Särskildt gäller detta om latinet, ty att han däri under sin

skol- och gymnasiitid förvärfvat ganska goda (och efter våra da-

gars uppfattning t. o. m, mycket goda) insikter, framgår af den

lätthet, hvarmed han sedan begagnade sig af detta språk såväl i

tal som skrift, och detta fastän han själf vitsordar, att »a linguis

addiscendis facile omnibus var han alien i hela sin tid». ^ Däremot

torde det kunna antagas såsom tämligen säkert, att hans kunskaper

i teologi, hebreiska m. m, lämnade åtskilligt öfrigt att önska,

äfven om de ej voro rent af underhaltiga. Af sina lärare synes

han under gymnasii-, liksom förr under skoltiden hafva ansetts

höra till medelmåttorna. I laga tid flyttades han från den ena

afdelningen till den andra; den plats som den ii:te i ordningen,

hvilken han bland i8 kamrater intog i gymnasiets nedersta af-

delning, innehade han ock, då han i maj 1727 dimitterades till

universitetet.
^

^ Sam. IvInn^us auf. st.

^ Det uppgifves af STÖVER (Leien des Ritters Carl von Linne' IIp. 316)

och upprepas sedan med ytterligare utstoffering af S. A. Hrdin m. fl., att

»väl hade den Datinske vältalaren CiCEROS orationer och den Romerska
historieskrifvaren JuSTiNl krigsberättelser alltför litet behagat detta snille,

som endast fann behag i naturens kännedom; men som han [RoThman]
noga insåg för honom nödvändigheten att lära detta för lärdomen så nöd-

vändiga språk, så framlades för den unge L,inn-EUS Pein^ skrifter öfver

Naturalhistorien, och nu var Romarnes språk lika kärt för honom, som den

vetenskap, hvilken afhandlades». Hvarifrån denna uppgift leder sitt ursprung,

är mig obekant; af flera skäl måste den betecknas såsom, minst sagdt, föga

sannolik.

® Af, de 18 lärjungar, som 1723 utgjorde gymnasiets »nederring»,

blef före dimissionen till universitetet en propter vitia relegatus och en
sasom studiis t?teptus dmiissus sine testiinonio. Af de öfriga afgingo 2 till uni-

versitetet redan 1726, 8 (hvaribland L1NN..EUS) 1727 och af de återstående

6 kvarstannade åtminstone 5 ännu ett år vid läroverket. — Till univer-
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Innan LlNN^EUS kommit så långt, inträffade i september

1726 en händelse, som blef bestämmande för hela hans lif. Fa-

dern inkom nämligen då till Växjö för att »höra efter sin käre

son» och att »rådföra sig med D;r ROTHMAN uti en krämpa, som

några veckor hade varit honom besvärlig». I det förra afseendet er-

höll han underrättelser, hvilka på honom verkade såsom »ett dunder-

slag», i det att de förhoppningar, som han ända dittills hyst, att

sonen skulle blifva präst, med ens ohjälpligen kullslogos. De lek-

torer, som han tillsporde^ förklarade nämligen bestämdt och en-

hälligt, att sonen i deras, för en blifvande präst nödvändiga ämnen

vore ohjälpligt underhaltig, hvarjämte ord torde hafva fällts, att

han långt bättre passade till handtverkare, snickare eller skräddare.
^

sitetet afgingo 1727 utom Linn^us 15. Af dessa hade 7 följt honom från sko-

lan; de öfriga 8 synas hafva tidigare intagits på gymnasium. Jfr Ung-

domsskr. Is. 14.

^ Vid denna episod från lyiNNÉS ungdomsdagar fäste han själf i början

föga vikt, hvilket framgår däraf, att i den äldsta själfbiografien densamma
ej med ett enda ord finnes omnämnd. I de på äldre dagar skrifna har den

däremot på ett ganska utförligt och pikant sätt blifvit skildrad, men grundad

anledning finnes att antaga, att hiNNÉ därvid, åtminstone i viss mån, låtit

sig förledas dels af bristande minne, dels af en viss, låt vara ganska oskyldig,

benägenhet för starkare färgläggning i uttrycken, hvartill hans lifliga lynne

stundom förledde honom. Och hvad han, utan att så noga väga orden, först

nedkastat på papperet, har sedan af de flesta hans lefnadstecknare (äfven så

framstående som SxövER, Bäck, Acree, C. A. Agardh, Waheenberg m. fl.)

blifvit med synnerlig förkärlek ej blott upprepadt, utan ock ej sällan ytter-

ligare utsmyckadt och öfverdrifvet. [Längst går i detta afseende en fransk

författare i tidskriften La Semaine, i hvilkens f. ö. spirituella behandling af

ämnet (jfr öfversättningen däraf i Post- och Inr. Tidn. 1846, n. 1J2—i^ö) den
unge Linn2^us tages ur skolan, sättes i skomakarlära och där så länge får

förblifva, att han förvärfvar en ganska tillfredsställande skicklighet i detta

yrke.] På grund häraf hafva öfver hans lärare haglat beskyllningar och före-

bråelser, den ena skarpare och hårdare än den andra, hvarjämte de utmålats
såsom okunniga, bornerade småtyranner. Genom »sitt inskränkta förstånds
slutsatser», »oöfvad menniskokänuedom», »hårdhet» m. m. och medelst »dag-
liga förebråelser och tröttande varningar» påstås de — för att anföra blott

en författares (S. A. Hedins) ord — »till den tidens vanära» bemödat sig att

tillintetgöra gossens »dråpliga snille» och »skymfningsvis utstaka hans plats
bland denna . , . dass af medborgare, som sysselsätta sig med skoarbete». Så
mycket pa dem ankom, gjordes — så har det upprepade gånger påståtts —
allt för att beröfva vårt land det mest lysande namnet på det naturveten-
skapliga området. Det fordras dock endast en helt ringa portion af lugnt
eftersinnande för att inse, att — särskildt med den tidens allmänna uppfatt-
ning af skolans ändamål — lärarnes dom öfver den enligt eget erkännande
i många ämnen försumlige och okunnige lärjungen var ganska befogad, t. o. m.
om densamma varit fullt så sträng, som ofvan angifvits, hvarom dock vissa
tvif\el kunna hysas. Hvarken Linné eller hans beskyddare Rothman hafva
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Djupt nedslagen kom han därefter till dr ROTHMAN, åt hvilken

han anförtrodde sina bekymmer såväl i ett som annat afseende.

Och ohulpen blef han icke. Särskildt hvad hans Carl bcträlfade,

förklarade RoTHMAN, att »Lectorerna hade däruti rätt, att han

aldrig kunde blifva Präst, men han däremot vore försäkrad, att

Carl skulle blifva namnkunnig Docior, som rätt såväl framdeles

skulle föda sig, som någon Präst». Ja, han »försäkrade Fadren

heligt, att bland alla där [i Wexiö] studerande Djeknar vore ingen

och icke en enda, som gofve det hopp om sig, som hans Carl»,

samt erbjöd sig t. o. m. att upptaga honom i sitt hus och »hålla

för honom privata Collegier uti physiologicis och älska honom
som sitt egit barn (det han ock holt och giorde åhret där på

fölliande).» Häraf blef fadern ej obetydligt tröstad och gaf sin

son tillåtelse att »få betiäna sig af . . . ROTHMANNI privata lection

och information», ehuru han dock ej ännu till fullo uppgaf sin älsk-

lingstanke beträffande sonens blifvande vitse genus. Häftigare

upptog modern dessa underrättelser, och i sin bedröfvelse kastade

hon skulden härför på trädgården och dess blommor, hvarför hon

förbjöd sin yngre son SAMUEL »att någonsin våga befatta sig med
dessa olycksyrken».

Närmaste följden af denna händelse blef, som sagdt, den.

med ett enda ord autydt, att däri låg någon orättvisa. Och i synnerhet, om

Linné verkligen varit sådan, som Hedin och dennes okritiska eftersägare

skildrat honom, så skulle sannerligen lärarne gjort sig skyldiga till ett stort

fel, såvida de ej afrådt hans fortsatta studier. Eller skulle ej detta, äfven i

våra dagar, utan tvekan blifva resultatet, om fråga skulle uppstå om en yng-

ling, som gjort sig förtjänt af följande vitsord: »Den grekiska grammatikan

fördrog hans eldiga snille, annars otroligt, när icke själen hade ett undersök-

ningsämne; men sträcktes fordringarna längre, skulle han äfven lära Ebreiska

figurerna; skulle Euceidis Elementer, Philologi och den evigt abstrakta

Metafysiken och Logiken läras, efter den scholastiska methoden, då var hans

fattningsgåfva mörker, och hans oförliknehga och blott för den redbara na-

turens ordning danade snille var då i oreda och oordning. Med en blixt-

rande eld i de ögon, som röjde en tänkande och genomträngande själ, då

fråga var om naturens härliga alster, satt ynglingen slö med öppen mun och

stirrande blickar, då han skulle beskrifva en Cirkel^ utsäga ett Barbara eller

resolvera ett Bereschitt (S. A. Hedin, Minne af Care von LinnÉ sid. 8)1 Och
detta i ett föredrag, som hölls för Växjö skolgossar och gymnasister! — Alla

de mer eller mindre hårda beskyllningarna mot Växjö-lärarne för enfald,

okunnighet, orättvisa m. ni. äro intet annat, än lika många välmenta, men
obefogade och misslyckade försök att på sanningens bekostnad sprida ett

visst poetiskt skimmer öfver Linnés ungdomssaga. Jfr N. Lindgrens
Progra?t^ vid Wexiö Gymnasii 200~års-jubelfest d. 1843 och E. FriES, Botani-

ska Utflygter III, s. 33,

^ Sam. Linn. anf. st.



att den unge gymnasisten fick förmånen af Rothmans^ enskilda

undervisning. Härigenom uppstod dem emellan ett det innerli-

p-aste förhållande, snarast liknande det mellan far och son, och

detta fortfor sedan ogrumladt, tills döden bröt bandet dem emellan.

Ynglingens redan förut väckta håg att i framtiden ägna sig åt

medicinen, hvaraf botaniken den tiden ansågs utgöra en viktig

beståndsdel, stärktes af läraren mer och mer, i synnerhet genom

de lektioner öfver BOERHAAVES Institutiones medicce in usus

arimice exercitaiionis domesiicos digestce (ett i början af förra år-

hundradet i nästan hela Europa såsom lärobok mycket användt

arbete), som han »med största lärdom läste» med sin lärjunge,^

hvarvid han, »dä han, efter hållit Collegium examinerade Pilten,

ock fant honom fattadt till pricka alt, hvad han förestält». Dess-

utom blef han dennes förste lärare i vetenskaplig botanik, hvarvid

han gjorde honom uppmärksam därpå, att den kunskap om väx-

terna, som han dittills förvärfvat sig, icke motsvarade den tidens

fordringar på vetenskaplig forskning; »at kienna et flygande La-

tinskt ord äl:r namn på en ört wore intet», utan för växternas

rätta benämnande, beskrifvande och klassificerande borde förnäm-

sta vikten läggas på blombyggnaden, såsom af Tournefort
blifvit framställdt. Dennes dyrbara arbete Institutiones rei herbaricB

(Paris 1700) synes visserligen icke varit att tillgå, men i stället

fick den unge forskaren af ROTHMAN låna Valentini y> Historia

plantaruim (antagligen Tournefo7'tius contractus^ Francf. 1715), så

att han därur kunde afrita figurerna på »classes plantarum». Se-

dermera gick hela hans sträfvan ut på »att kunna föra hwar och
en ört till sin Class äfter XOURNEFORTS sätt». Många af de
växter, som han redan anträffat i sin hembygd, »giorde honom
nog bryderi», emedan de då »ännu icke woro af Botanicis utredde»
eller ens kända.

Slutligen randades den dag, då Carl Linn^US skulle »lämna
Wexiö pulvis scholasticus, hvilket han trampat uti hela 12 åhr».

Sina Växjö-vänner »valedicerade» han den i maj 1727, »hölt

^ Johan Stensson Rothman var född den 24 febr. 1684, student i

Upsala 1703) nied. doktor i Harderwijk I7i3> provinsialmedikus 1714, där-
jämte logices et physices lektor i Växjö 1719) titulär assessor i Collegium
medicum 1722, blind sedan 1749, tjänstledig 1751, död den 20 juli 1763. Ut-
förliga biografiska upplysningar öfver denne framstående man finnas i H. S.
Cederschiöeds Inbjudningsskrift till Linnéfesten vid Wexiö Högre Elementar-
läroverk d. 28 Jan. 1878.

^ I Unnean Societys bibliotek i Eondon förvaras ett egenhändigt Ijnne-
anskt manuskript, Experimcnta nonnulla Mcdica. preecipue physiolosrica

^
som tro-

ligen utgöres af anteckningar från RoThmans lektioner.
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med sine kamerader^ en förnöglig ro uti Muntens^ huus natten

emällan d. i och 2 Maji» och begaf sig den 2 till Stenbrohult,

medförande det »testimoniiim» eller — såsom då var brukligt —
den på latin författade, till rektor vid det universitet, där studierna

skulle fortsättas, ställda skrifvelse, som dåvarande Rector Gymnasii

Nils Krok för honom författat.

Denna skrifvelse har sedan spelat en stor roll i skildringarna

af Linnés ungdomsår, och man har ej tvekat att på grund af

dess förmenta »besynnerliga innehåll» fälla en mycket hård dom
öfver den, som gaf den till universitetet afresande ynglingen ett

orättvist, skymfligt »respass».^ Sedan numera skrifvelsen förelig-

ger i sin ursprungliga form — och ej endast i en väl fri och täm-

ligen mycket färglagd, af LiNNÉ på äldre dagar lämnad framställ-

ning af dess innehåll — måste alla dylika beskyllningar förstum-

mas, och i stället måste man erkänna, att rektor Krok var en

mot Linn.®US mycket välvilligt stämd lärare, som gjorde hvad

han förmådde för att vid universitetet bereda denne ett godt mot-

tagande. »Liksom naturen», säger han, »inom växtriket erbjuder

behagliga skådespel, då den genom växters flyttning från ett ställe

till ett annat mera påskyndar deras lyckliga och tidiga tillväxt;

så utöfva Muserna på ett särdeles behagfullt sätt sitt välde, i det

att de bjuda ynglingar med utmärkt begåfning stundom byta om
lärosäte, på det att de desto hastigare må kunna omsätta studier-

nas ljufva näktar i blod och saft. I denna afsigt kalla Högsko-

lans Muser till sig från vårt Gymnasium Carl Linn^US, en syn-

^ Bnligt anteckniugar i Växjö gymnasii matrikel slutade 7 af dessa

sina dagar såsom präster och en som skollärare, en dog strax efter återkom-

sten till hemmet och ej mindre än 4 under vistelsen vid universitetet. Om
tvcnne finnes blott antecknadt: »O.-gothus»; en af dem (Petrus Trival-

Eius) synes enligt anteckningar i Östgöta nations i Lund matrikel hafva dött

kort efter att han blifvit promoverad till magister, och om den andre (Sa-

MUEE Haquini) synes en anteckning i Växjö skolas matrikel antyda, att

äfven han afled i unga år, utan att hafva aflagt någon akademisk examen.

Jfr dessutom Linn. Ungd. skrift, s. 14.

* Isak Munthe var en af Växjö stads mest ansedda borgare, slutligen

radman och en af stadens äldste; död 1782, 91 år gammal.
® Se t. ex. ISR. Hwassers program vid medicine doktors-promotionen

i Upsala 1841. — Nästan längst går härutiunan S. A. Hedin, hvilken dess-

utom ej tvekar att berätta, att »huru nitisk . . . Rothman var för att be-

fordra och understödja den unge Linn^EUS, kunde han likväl icke vid dess

afsked från Wexiö Gymnasium utverka något Testimonium på Latin, sådant
som det vanligen gifves åt godkända ynglingar, hvilka änia begifva sig till

Academierna. Den tidens Rector Gymnasii Magister Krok utfärdade der-

emot ett vittnesbörd på Svenska af följande besynnerliga innehåll» o. s. v.
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nerligen utmärkt yngling af aktad familj
;
och på det han hos dem

må vara mera välkommen och redan vid första inträdet må kunna

ställa sig under deras ynnestfulla hägn, söker han förete intyg

öfver sina studier och sitt lefverne. Till den ändan betygar jag,

att han i sin vandel här ådagalagt ett gudfruktigt, godt och hed-

rande uppförande, på sina studier användt oförtröttad flit och af-

hållit sig från allt dåligt umgänge. Därför anbefaller jag hos dig.

Herr Rector Magnificus, och i ditt beskydd, i din ynnest och

välvilja denne välartade yngling, tjänstvilligt och vördsamt anhål-

lande, att du, på grund af din vanliga bevågenhet emot alla ädla,

beskedliga och dygdälskande, behagade upptaga honom bland

dina skyddslingar och hugna honom med din ynnest. Din väl-

villiga och faderliga ömhet skall han aldrig» förgäta; hågkomsten

af densamma skall ock jag städse bevara, liksom jag, så länge

jag lefver, skall uppsända fromma önskningar för din välgång.»
^

Efter återkomsten till fädernehemmet delades tiden mellan

växtsamlande och läsning för den stundande pröfningen vid an-

komsten till universitetet. Därjämte utgjorde det definitiva afgö-

randet af hans blifvande lefnadsbana föremål för upprepade öfver-

läggningar mellan honom och föräldrarna, hvilka ännu ej fullt

uppgifvit förhoppningarna om hans inträde på den prästerliga banan.

Han själf fasthöll med bestämdhet, att han »ville blifva medicus

och botanicus samt intet annnat»; modern »oroades deraf mer,

än att han changerat religionen», och fadern intog en förmed-

lande ståndpunkt, ehuru han, -jämväl af ekonomiska skäl, syntes

mera böjd att biträda sin hustrus åsikter. Som viktiga skäl till

detta ihärdiga motstånd från föräldrarnas sida verkade tvifvelsutan

dels det högst ovanliga däri, att en yngling, som genomgått gym-
nasium, valde annan lefnadsbana än prästens eller skollärarens,

dels det mycket ringa anseende, som medicine studiosi den tiden

åtnjöto, och den magra inkomst, som i de flesta fall väntade en

sådan efter fullbordandet af den relativt långvariga och kostsamma

^ Denna skrifvelse finnes fullständigt och på originalspråket (latin) in-

tagen i den Dinnés själfbiografi, som i88i af den nitiske DiNNÉ-forskaren
dr E. Ährung upptäcktes i Dondon, Den publicerades därefter i årsredo-

görelsen för Växjö läroverk 1882, hvarvid af lektor N. J. ScheuTz lämna*
des den svenska öfversättning, som ofvan blifvit citerad. Sedermera har
såväl skrifvelsen som öfversättningen blifvit omtryckt i Limt. Ungdomsskr. I
sid. 2 och IS. — Äfven i det af Dinné) lämnade, i Egenh. Ant. sid. g tryckta
referatet af skrifvelsens innehåll uttalas, jämte det för Dinné i viss mån ned-
sättande, äfven en förhoppning eller ett half-profetiskt antagande, att denne
genom förflyttningen till universitetet »kunne komma uti det climat, som
gynnade hans tilltagande i växten».
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studiekursen. ^ Under det att dessa öfverläggningar pågingo, in-

träffade, såsom Sam. Linn^us berättar, att »några goda vänner

kommo till Stenbrohult. Fadren tager dem med sig till träd-

gården, der de sätta sig kring ett litet bord, der, på dertill gjorda

säten, de talas vid, under det att några glas öhl utdruckos. Un-

der discuterandet säger Fahr: ja, det sker altid: det man har

lust för, det har man lycka till!’ Carl, som altid var med,

när någon gick i trädgården, tager desse orden ad notam. När

Herrskapet var bortrest och Fadren gick till omtalte bord, går

Carl äfven till honom, frågande, om det ägde grund, som K.

Fahr sade, när Herrskapet var här? Fahr, _som altid var af gladt

sinne och skämtsam, frågade, hvad det vore han sagt? Men
Carl ville ha positivt svar. Då säger Carl fadrens ord. Fahr

svarade, att det aldeles hade sin rigtighet, ’så vida lusten faller

pä det som är godt\ lade han till. Derpå säger Carl: ’Ja,

min fahr, så bed mig då aldrig om att bli prest, ty det har jag

slätt ingen lust före.’ Ännu en invändning gjordes dock: ’Du

vet dina föräldrars fattiga villkor och att det studium, du vill ut-

välja, är mycket kostsamt.’ Men »Carl tager fahr på orden

och säger: ’äga de orden grund, som min fahr sagt, så förser väl

Gud offret. Får jag så lycka, som jag har lust, så fattas ej ut-

^ Att en dylik uppfattning den tiden ingalunda var obefogad, bestyrkes

af många fakta. Så t. ex. förklarade med. professorn i Lund J. J. Döbe-

EIUS, adlad von DöbELN, att det »finnas ock ganska få, som willia eller

kunna giöra Profession af Medicinen, i anseende till dess widlyftigheet, och

det ringa anseende som är, att de i framtijden ingen wedergiällning kunna

hafwa för sitt arbete» (Lunds Coll. Acad. protok. ®/g 1732), och den nitiske

kansleren för Lunds universitet grefve Cari, GyrrENBORG beklagar (bref

till Lunds Coll. acad. 1732) »den penuria, som nu beklagl. öfwer alt i

Riket wisar sig utaf goda ämnen i studio medico», samt yttrar i ett till

Lunds Colleg. acad. i febr. 1732 öfversändt »Project huru de regala Stipen-

dier wid Kungl. Academien i Lund bäst kunna disponeras och anwändas»

bland annat följande: »hwad facultas medica angår, så är till dess studium

så litet encouragement, så af heder och förmåner, att fåå sig härtills därtill

slagit, warande de, till dato, samma facultet anslagne stipendier mästendels

nyttiade af sådana, som efter tre åhrs förlopp, när deras stipendium expirerat,

detta studium alldeles försakat, hwaraf ock händer, att innan kort ett så

stort mangel på habile läkare torde sig yppa, att man nu som i forna tider

funne sig nödsakat, att dem utomlands ifrån hijt i Riket inkalla, derföre

det ock högst nödigt tyckes, att ungdomen till detta studium på allt görligit

sätt upmuntras, och att ingen till Stipendium i denna faculteten släppes, som
ei efter en, på ofwanbemälte sätt, fullkoml. lagd grund uti Philosophicis re-

dan kommit till så mogen ålder, att han sedan, efter thetta större stipeudii

åtnjutande, blifwer något för åldrig, att willia eller kunna byta sitt studii

' genus!»
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vägar för mig.’ Fahr svarar med tårfulla ögon och bedröfvat

sinne: ’Så gifve dig Gud lycka! Jag skall ej tvinga dig till det,

som du ej har lust.’» — Därjämte beslöts, att kosan skulle stäl-

las till Lund, emedan man af en aflägsen frände (styfson till Carl
Linn^I farmors broder), den förmögne domprosten Bonde
Humerus, kunde hoppas någon hjälp åt den fattige studenten.

Den 14 augusti anträdde han färden från Stenbrohult och ankom

den 1 7 till Lund. ^

Därstädes blef hans första uppgift att uppsöka sin förre in-

formator Gabriel Höök, numera filosofie magister, för att af

honom erhålla nödiga råd och upplysningar. Först gällde det

att blifva vid universitetet inskrifven, för hvilket måls vinnande

han — såsom den tiden och ända till 1831 brukades — skulle

examineras af filovsofiska fakultetens dekanus. Denne var då elo-

quentiae professorn (slutligen biskopen i Lund) Carl Papke.

Sedan han af denne den 19 augusti blifvit approberad, inskref

han samma dag egenhändigt sitt namn i filosofiska fakultetens

matrikel samt uppvaktade, åtföljd af magister HÖÖK, dåvarande

rektorn, teologie professorn Martin Hegardt, af hvilken han,

»sedan han upwist sitt testimonium ifrån Scholan» ^ och sedan

studenteden aflagts, inskrefs i universitetsmatrikeln. Egentligen

borde han därefter hafva inskrifvit sig i Smålands nation, men
detta underlät han, hvilket har — ehuru utan grund — tolkats

såsom en hans önskan att »lefva en enstörings lif».

Orsaken härtill var ingen annan än hans motvilja att under-

kasta sig den då i Lund ännu rådande penalismen. Visserligen

hade denna genom ett kgl. bref af d. ^^9^ blifvit alldeles

förbjuden, och professor Döbelius hade såsom rektor 1717 kraf-

tigt ingripit för att utrota den trots sagda kungliga bref då ännu

^ Rörande hans vistande därstädes jfr professor G. Ljunggre)ns in-

bjudningsskrift till minnesfesten öfver Cari, von Linné i Lund den 10
jan. 1878.

^ Dessa Linnés i den British Museum tillhörande själfbiografien före-

kommande ord jämte afgångsbetygets verkliga lydelse vederlägga till fullo
den otaliga gånger upprepade uppgiften, att Linn^us så skämdes för sitt

afgangsbetyg, att han i Lund ej ville eller vågade uppvisa detsamma, hvar-
för han inskrefs såsom s. k. kautionsstudent under Hööks speciella tillsyn.

Lunds universitets matrikel gifver ej heller ringaste stöd härför. — Att han
beledsagades af Höök till dekanus och rektor stod i full öfverensstämmelse
med då allmänt rådande bruk, att nykomna studenter blefvo hos dem intro-
ducerade af nationens kurator eller någon annan äldre och ansedd landsman.
Så t. ex. omtalar Linné, att, då den unge Nkandrr (jfr sid. i) ankom till

universitetet, »som iag då var vice Curator, förde iag honom till Decanum
. • . och Rectorem Magnificum».
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florerande »penalismum indomitum et diabolicum»
;
men äfven om

vid tiden för LlNNiEI ankomst till Lund det gröfsta ofoget stäf-

jats och det mest råa i det öfversitteri, som förut af äldre nations-

medlemmar utöfvats mot nykomna landsmän, borttagits, så var

det dock fortfarande en både tidsödande och allt annat än ange-

näm sysselsättning att, klädd i slokad hatt och trasig kappa, »gå

poenal», d. v. s. vara äldre, ej sällan råa och kitsliga studenters

så godt som rättslösa uppassare, hvilken såsom ersättning för sin

möda ofta nog belönades endast med otidigheter (stundom äfven

handgripligheter) samt hoppet att en gång i sin tur få utöfva ett

likartadt tyranni. Det var därför i Lund ingalunda något ovan-

ligt, att nykomna studenter underläto att inskrifva sig i någon

nation.^ För LlNN.^US fanns ett särskildt skäl härtill, nämligen

det, att han redan vid ankomsten till Lund »satte sig i sinnet eij

här öfwer i åhr förblifwa»
;
därför »hölt jag onödigt gå poenal

och gifwa mig i någon nation, ty war jag opartisk». Antagligen

ingick häri äfven den beräkningen, att han vid inskrifningen i

Smålands nation i Upsala skulle anses såsom en äldre student och

alltså äfven där slippa att gå poenal — något, som äfven in-

träffade.

För öfrigt visade det sig snart, att den unge studenten i

vissa afseenden missräknat sig. Strax före hans ankomst till

Lund hade nämligen den 7 augusti domprosten HUMERUS ^

^ Detta gick kort därefter så låugt, att Collegium academicum euligt

dess protokoll af d. ^
^ 1732, sedan »Natio Gothoburgensis insinuerat en skrift,

bwarutinnan de beswära sig öfwer det missbruk, som inkommit, där med att

en del, som tillförene hållit sig wid Nationen, .... wid ankomsten till Academien

afhåller sig från den Nation, hwartill de höra», fattade följande »Resolution:

Här om afgår en ödmiuk remonstration till Hans Höggrefl. Excellence Illu-

strissimum Cancellarium . . . dett hans Höggrefl. Excellence wille tillåta Colle-

gium Academicum att här wid bruka den alfwarsamheet, som denna sakens

wigtigheet synes fordra; i widrigt fall kunna Inspectores Nationum icke wara

i stånd att framhärda wid så swåra syslor». Dock tillägges, att »the Stude-

rande af Adelen höra under Rectoris Maguifici besynnerliga upsicht» och be-

höfva därför ej vara i någon nation inskrifna.

^ Härom berättar Sam. Linn/^us: »När Cari, Linn^us kom inemot

stadsporten i Lund, ringdes med alla klockorne. Han frågade någon, för

hvilken ringdes; svarades: »för professor Humerus». — Denna berättelse

har sedan af många upprepats; af Hedin med tillägget, att »antipathiens

mägtiga känsla tog ifrån denna stunden ett så outplånligt iutrj-ck, att den

store Mannen aldrig, utan själens skakning och en viss synbar vedervilja,

kunde höra klockors ljud, att Han i Upsala, därest Han sedermera blef

Lärare, och der det af ålder är öfligt, att vid Academiens fester låta ringa

med den stora och harmoniskt ljudande klockan, altid fann sig besvärad, och

aldrig medgaf, att denna ceremoni vid Medicinska Facultetens Promotioner

fä''
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aflidit, och därigenom tillintetgjordes de ej ogrundade förhopp-

ningarna på dennes släktkärlek och hjälpsamhet. Ej mindre gäc-

kades hans hopp, såvida han hyst något sådant, att vid universi-

tetet finna skickliga och nitiska lärare i medicin och botanik.

I sistnämnda ämne fanns då ingen akademisk lärare, och hela

den medicinska fakulteten utgjordes af en enda man, den förr

omnämnde professorn JOHAN JacOB VON DöBELN, som visser-

ligen var både kunnig och erfaren, men som dock — enligt hvad

han själf förklarade^ — »icke kunnat skaffa den nytta som han

intenderat», emedan »inga medel eller tillfällen finnes, till Studii

Medici culturs understöd, hwarken wid Anatomien, Botaniquen

eller Chymien». Han torde ock vid tiden för LlNN^l Lunda-

vistande redan hafva förlorat något af sin forna kraft, ^ hvarjämte

hans tid synes hafva tagits ej så litet i anspråk af enskild prak-

tik och konsistoriella göromål. Naturligtvis bevistade LlNN^US
dennes föreläsningar, då han höstterminen 1727 »läste Miscellanea

och hwad kom före, utan någon profit för oss» samt vårterminen

1728 »likaledes, dock Physicam Budeh.

Lyckligtvis fanns dock på den tiden i Lund, ehuru först

senare fäst vid universitetet, en man, hvilkens stora förtjänster

om medicinen och naturalhistorien inom vårt land äro allmänt

både kända och erkända. Denne man var medicine doktorn

Kilian StoBjEUS. ^ Att komma i åtnjutande af dennes under-

fick äga rum». — Såväl den ena som den andra af dessa uppgifter beror

på misstag, lyiNNJSus anlände till Bnnd den 17 ang., men Humkri begraf-

ning ägde rum den 21 september. Hvad åter »vederviljan» mot klockring-

ning beträffar, särskildt vid medicine doktorspromotioner, så torde denna
helt enkelt böra reduceras därhän, att Binné motsatte sig den pomp och
ståt, som utvecklades vid hvarje medicine doktorspromotion, äfven då —
såsom ej sällan inträffade — blott en eller helt få promoverades och ett par
promotioner under samma år ägde rum. Att vid större promotioner, då han
själf var promotor, klockringning förekom, bevisas af BinnéS bref d.

1772 till C, P. Thunbrrgs styffader G, Forsberg (i Thunbergska brefsam-
lingen å Upsala bibliotek),

^ Bunds Coll. acad. protok.
"/s

I732*

^ Jfr, Weibuee och Tegnér, Lunds univ. hist. I s. ig2.

® Född 7g 1690, med. dr 1721, d. 7^^ ^728 utnämnd till innehafvare af

den nyinrättade Philosophise naturalis et physices experinientalis e. o. profes-
suren, arkiater samt ord. professor i historia 1732, död d. 1742. (Utför-
ligare biografier i SackeÉNS Sveriges Läkarehistoria L s. 632, Biografiskt Lexi-
kon XVI s. 6g och Weibuees och Tegnérs Lunds Univ. hist. Ils. 236.) Den
nämnda e. o. professurens innehafvare borde (enl. prof. v. Döbeens installa-
tionsprogram) vara läkare »med grundliga insigter i anatomi, botanik, mine-
ralogi, kemi och kännedom om naturföremål». I denna egenskap ägde Sto-
B^us säte och stämma i både den medicinska och den filosofiska fakulteten.



visning blef nu LlNN^l lifliga åstundan; ett förberedande steg

härtill togs därigenom, att han genom HööKS försorg erhöll bo-

stad i SxOBiEl hus, hvari han inflyttade redan den 21 augusti,

och hvarest han sedan förblef boende under hela sitt Lunda-

vistande.^

Denne SXOB^US — säkerligen den mest framstående af de

fem utmärkta professorer med detta namn, som verkat vid Lunds

universitet — beskrifves såsom »en sjuklig man, enögd krumpen

på ena foten, plågad beständigt af Migraine, Hypokondri och

Ryggvärk; men hade eljest ett makalöst genie». Hos honom

fick den unge studenten »se ett artigt Museum af allahanda slags

naturalier: Stenar, Snäckor, Foglar och Herbarier af inlagda och

inklistrade örter, sådant gossen aldrig sedt». Till en början fick

han ej sin önskan uppfylld att erhålla enskild undervisning, ty

SxOB^US »såg denne ungkarlen, men fant hvarken at ansichte,

^ I detta hus, 11:0 iii vid Storgatan, sågs, ända tilldess det på 1870-

talet ombyggdes, en fönsterruta, hvarå LiNNaCus med en flintsten inristat

sitt namn. Denna äges nu af dr O. Nordstrdt i Dund.
^ D. V. s. blind på ena ögat.
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kläddräckt, seder äller något annat kunne rekommendera honom»,

»mera än det alenast, att han ärnade studera Medicinen, hvartill

han blef öfvertygad af det han såg hos denna Studenten ingen

annor bok än Medicinska». På grund häraf »var den enda för-

mån Linn^US ännu kunde vinna hos honom, att få bevista

Stob^i Demonstrationer uti Snäckorna, då han lärde dem för

Matthia Benzelio och Retzio».^ Ett godt tillfälle till ett

närmande mellan läraren och lärjungen gick förloradt, hvarom

Parti af Storgatan i Lund omkring medlet af 1700-taIet.

Efter akvarell af P. Sommar i Upsala universitets bibliotek. Strax bakom huset med
trappgafveln (gamla domskolan) låg Stobaei hem, hvari Linné bodde.

den senare själf berättar: SxOB^US »hade påtagit sig, att vara

Medicus för Noblessen i Skåne, som med consultationer gofvo

honom ingen ro, hvarföre han en gång kallar neder LlNN^US
att hjelpa sig skrifva ett bref och besvara en sjukdom; men
L1NN.ZEI ohöfsade hand i skrifvandet blef förkastad».

^

Huru förhållandet mellan SxOB^US och LlNN^US genom en

' Af dessa LiNNiEi studiekamrater blef M. Benzelius, adlad Benzel-
STjERNA, slutligen öfverdirektör och statssekreterare, död 1791, samt Nils
Retzius provinsialmedikus 'i Skåne och faltmedikus, död 1757.

2 Onekligt är ock, att Linnés stil ingalunda hör till de lättlästaste.
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lycklig tillfällighet med ens förvandlades till det mest innerliga

och kärleksfulla, skildras bäst med den senares egna ord: »Ung-

karlen hade inga böcker och några pgr att kiöpa före, blef doch

bekant med Doctor Stob^I Amanuensis, en Medicinae studiosus,^

genom det han lärt af ROTHMAN in Physiologicis, så at han

blef bewekt af Stob^I bibliotheqve låna wår ungkarl hwar afton

böcker, dem han restituera skulle för än Doctoren om morgonen

war uppstigen. Således gick et fierdedels åhr. Men Doct. SXOB^I
gambla mor, som hade sin kammar näst intill wår ungkarls, märkte

at liuset hwar natt brant lysande; förmente at han således som-

nade hwar natt ifrån liuset, och satte huset i fara för elswåda;

derför det berättar för sin son, som at undwika en så stor fara,

natten äfter kl. half tu kommer upp att finna wår ungkarl som-

nad från liuset, som då war mäst waken; han finner en hop af

sina böcker uppå hans bord, däraf han intet wiste. ^ Wår ung-

karl berättar hwar han dem fått låna, och at restituera dem om
morgonen äfter, använda hela natten. SxOB^l onda utseende för-

byttes straxt i ädelt medlidande; bad honom straxt gå till sängs,

säger sig sielf villia låna honom sina böcker om dagen. Därpå

fick han dagel. frihet taga utur SxOBuEl bibliotheqve hwilken bok

han sielf önskade. SxOB.®US märkte ifrån den natten stadigt

denna ungkarlens flit, ty lät han honom nyttia alla sina Collegia
^

gratis, lämnade honom at spisa wid sit egit bord utan betalning,

skickade honom till at visitera sina patienter, med et ord bruckte

honom som sin son. Det märktes straxt at denne ynglingen be-

gynte distingvera sig wid Academien; han lärde af SxOB^US allä

petrificata och snäckor, fick fundamenta uti åtskillige partibus medi-

cinae, och lät SxOB.®US sig märka at om ynglingen wille så con-

tinuera i flit som han begynt, han då hade lust giöra honom till

sin arfwinge; så högt älskade han honom.» All denna godhet.

^ Denne var en tysk student, David Samued Koudas, som sedan blef

Med. D:r i Halle och dog 1743 såsom Stads-physicus i Malmö.
^ Stöver har härom en afvikande berättelse, som dock antagligen är

hans eget fabrikat.

^ Ur en annan af själfbiografierna kan här tilläggas : då han »uti privat,

colleg. läste sitt collegium physiologicum äl;r sciagraphia, men privatissime Va-
EENTini Muscetim musceorunv»

.

— I Linnean Societys bibliotek i London
finnas tvenne egenhändiga Linnéanska manuskript: Sciagraphia Stobcei och

Prcelect. privatiss. Stobcei, innehållande anteckningar från dessa kollegier, —
I LinnaJi stambok (jfr sid. i) säger hans vän Joh. Brovaeeius om Sto-

B^EUS bland annat, att han »in collegiis privatis et privatissimis Physicam,

Physiologiam, Pathologiam Materiamque Medicam sollicite explicuit et iter

monstravit, quo gradientur ad £Eternitateni .^sculapicam mortales».
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som kom honom till del, återgäldade LlNN^US med den varma-

ste tacksamhet och uppriktigaste vördnad. Därom vittna de bref,

som han, sedan han lämnat Lund, skref till denne sin »höggun-

stige gynnare» och »mäktige befordrare» därom vittna ock hans

själfbiografier, där han varmt talar om »sin hulde Stob^US»:

»denne Herre är jag obligerad, så länge jag lefwer, för den kärlek

han hade för mig, i det han älskade mig icke som en Discipel utan

mehr än som sin son.»

Inflytandet af denna för sin tid synnerligen utmärkta under-

visning samt af tillträdet till »det ljufva musaeum Stobaeanum»

visade sig snart. Framför allt blef det Linn^I sträfvan att för-

skaffa sig ett ordentligt herbarium af pressade och på hvitt pap-

per fastklistrade växter, såsom dylika samlingar på den tiden (och

långt in på detta århundrade) ansågos böra vara. För den orsa-

kens skull besökte han såväl den lilla akademiska, som dr He-

GARTS trädgårdar i Lund och fick där en och annan växt för

sitt »herbarium vivum», hvaribland ock (i november 1727) blom-

mande jordärtskockor. Dessutom företog han, då årstiden det

tillät, flitigt exkursioner i Lunds omnejd, »ty man finner här helt

diverse örter ifrån dem man funnit i Småland». Han och hans

följeslagare — ty han »hade 1728 åtskilliga discentes där att uti

Botanicis inrätta» — styrde då gärna kosan till Malmö och Lomma,

dit man äfven »gick att samla petrificationer i sanden wid hafs-

stranden», eller till Fogelsång, där »naturen giort sina teatrar

och konstspehl: här är en hög backe af pyritide, men liksom i

2:ne delar klöfd, genom hwilken en ström rinner. På bägge sidor

in åht bäcken är öfwer vuxet med buskasie, hwar uti alle handa

raraste örter finnas. Här skulle man wähl kunna swärja, att gu-

darne haft sitt sedes, såsom en angenäm ort för alla i wärlden.»^

Äfven Widtsköfle, Hurfva, Svenstorp m. fl. ställen besöktes. De
härunder insamlade blomsterskatterna undersöktes med tillhjälp af

JOHRENll Hodegus botanicus, hvilken LlNN^US köpt genast han

blifvit student, »äfter Tournefort ej kunde ärnås, och af honom
lärde [han] sig sjelf dennes method».

Dessa ströftåg togo dock ett brådt slut, i det att en het dag,

den 26 maj 1728, under en exkursion till Fogelsång »hela ar-

men upswulnade som en stock, och LlNN^US måste gå till

sängs». Tillståndet förvärrades alltmer, fastän SxOB^US upp-

^ Åtta sådana bref, nu förvarade i Lunds universitets bibliotek, finnas

aftryckta i WiesELGREN, De la Gardieska Archivet IX och i ÄHREING, Carl
von Linnés Svenska arheten, Afd. I, käft, 5.

^ Spolia hotan, i Ungdomsskr. s. 38.
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bjöd all sin skicklighet för att häfva det onda. ^ Snart nöd-

gades denne, emedan han måste infinna sig vid Ramlö.sa på den

för brunnsdrickningens början utsatta dagen, skiljas från den sjuke

»med föga hopp om hans lif» samt öfverlämna honom åt Fält-

skären och Akademi-kirurgen Carl Christopher Schnells

omvårdnad. Denne »giorde en stor öpning från armbogen till

axeln», hvarefter tillfrisknandet gick så raskt, att LlNN.^EUS redan

den 28 juni kunde anträda hemresan till Stenbrohult, dit han föl-

jande dag anlände. Att han ej, sedan hälsa och krafter återvändt,

fortsatte sina botaniska ströftåg i Skåne, därtill angifver han själf

orsaken hafva varit bref från hans välgörare ROTHMAN, som if-

rigt påyrkade, att han skulle utbyta Lund mot Upsala.

Sommaren 1728 tillbragtes i fädernehemmet med de vanliga

sysselsättningarna, blott med den förändringen, att det nu var

ej blott växter, utan äfven djur och stenarter, som utgjorde före-

mål för hans efterforskningar. Om de gjorda fynden skyndade

han att skriftligen lämna SxOB^US underrättelse samt sände ho-

nom prof. Fadern, som ansåg sonens blifvande lefnadsbana redan

fullt bestämd, hade häremot intet att anmärka, men icke så mo-

dern. Med en nästan rörande envishet hade hon ännu hållit sig

fast vid förhoppningen, att vistelsen i Lund skulle medfört om-

slag i hans framtidsplaner, men när hon nu såg, att »Carl intet

gjorde annat än klistrade örter på papper», så »märkte hon då

först, att få sin kiära son till Präst, wore nu mehr aldeles intet

hopp öfrigt».

^ I de äldre själfbiografieraa säges detta sjukdomsfall kafva förorsakats

af »en stor böld i min arm», »en stark Phlegmone i bögra armen» eller en

»stark inflamation». I den 1752 utkomna disputationen Miracula insectorum

omtalar Einné, att pastor Jac. Erwast i Kemi sändt honom ett torkadt

(»ut non dignosci posset») exemplar af en liten, hårfin mask, som under en

måltid ur luften nedfallit i en tallrik; och detta lilla djur ansågs af öfversän-

daren vara orsaken till det onda, som allmogen i Norrbotten allmänt tror

uppkomma därigenom, att »något» nedfaller ur luften, hvilket, om det träf-

far någon ädlare kroppsdel eller inkommer i maten, åstadkommer en förfär-

lig smärta och en oundviklig död, såvida ej den angripna kroppsdelen kan

genast bortskäras. Djuret upptogs utan beskrifning i Fauna succ. ed. II p.

503 såsom en Ver?nts under namnet Furia infernalis med angifven förekomst

endast i Väster- och Österbotten »in vastis paludibus csespitosis, unde, nescio

qua ratione, sethera petat et in corpora Animalium ipsiusque hominis decidat,

momento citius atrocissirno dolore jugulans». Först på sin ålderdom kom
Linné på den tanken, att det onda, hvaraf han 1728 ansattes, kunde vara

förorsakadt af samma Furia. — Flera Linnés biografer hafva med förkärlek

kastat sig öfver denna F«rza-teori, och i sin ifver att göra hans ungdoms-
historia rätt märkvärdig, ej blott antager Hrdin detta apokryfiska djurs till-
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Under sommarens lopp erhöll Stenbrohults prästgård ett kärt

besök af doktor Rothman. Denne framhöll då kraftigt, huru

mycket förmånligare det vore för en blifvande läkare att studera

i Upsala. Den unge studenten, hvilkens tankar — enligt hvad

förr omnämnts — gått åt samma håll, omfattade förslaget med

begärlighet, och föräldrarna lämnade äfven sitt samtycke. Alltså

skrefs till Lund efter testimonium academicum, ^ hvilket ock den

6 september utfärdades af d. v. rektor, Juris naturae et moralium

professor Arvid Moller, åt »den väl öfvade och synnerligen

begåfvade Herr Carolus Linn^US Småländing», med intyg att

han »så uppfört sig vid denna högskola, att han icke mindre ge-

nom flit än sedligt lefverne gjort sig älskvärd för dem, med hvilka

han blifvit bekant». Dessutom omnämnes hans håg för medici-

nens studium, »i hvilket han äfven till ledare gjorde det lyckliga

valet af Hr. Medicinae Doctor KiLlAN Stob.^EUS» (om v. Dö-

BELN nämnes däremot ej ett ord), äfvensom att LlNN^US »fram-

deles ämnar offentligen undervisa», hvarför universitetets rektor

»utbeder af den odödlige Guden äfven åt honom vid hans afgång

lycka ooh framgång i alla företag» samt »anbefaller hans aktnings-

värda sträfvanden, så kraftigt vi förmå, åt vetenskapernas gyn-

nare och målsrnän».

Detta testimonium erhöll han emellertid först efter ankomsten

till Upsala. Sedan han af föräldrarna mottagit »loo daler silf»

varo såsom höjd öfver allt tvifvel, utan berättar därjämte, att »den flitige

Botanisten var ganska nära att förlora lifvet, om Han ej redan till den grad

gifvit akt på Naturen, att ett ibland dess skadeligaste och förfärligaste in-

sekter var honom bekant, och om han icke i styrkan af sitt eget snille fun-

nit ett räddningsmedel mot dess gifliga sting». Detta harmonierar föga med
hans egna ord (i RoGBERG, Histor. Beskrifn. om Småland)'. »På de många
Inseeter kunde jag, ännu ung, icke wara upmärksam, ty jag hade icke rätt

fått ögon, utan war rå och dunib.» — Rinnés förtrognaste vän, Arkiater

Abr. Bäck, hade ock i sitt minnestal i Vet. Akademien d. 1778 intagit

denna historia (såsom en afskrift af det handskrifna originalet i Gahni-Pers-

sonska samlingarna å Upsala bibliotek utvisar) och därtill fogat följande:

»Jag har märkt, att några utlänningar betvifla detta (nämligen stinget af

Ftiria infernalis) så förhållit sig; men ett ännu lefvande vittne, Stats-Sekrete-

raren Matthias Benzeestjerna, som var närvarande vid tillfället, har för-

säkrat mig, att denna berättelse är alldeles riktig.» Detta ströks dock vid

tryckningen, — En utförligare afhandliog om Furia infernalis af D. Soean-
DER finnes intagen i Nova Åcta Reg. Soc. Scient. Upsal. I p, 44 (1773).
är nu länge sedan någon trodde på tillvaron af ett dylikt skadedjur.

^ F'ullständigt finnes detta, på latin författade testimonium aftryckt i

Linn. Ungdotnsskr. 1 s. 4 samt öfversättning däraf s. 17. I Dunds nniversitets-

matrikel antecknades vid Dinnz^i namn, att »Musis Carolinis valediceiitem

testimonio academico munivit Arvid MoeeER a. 1728 d. 6 Sept».

Linné.
3
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werm:t, med ett för alt, som de sedermera icke widare kunde bi-

springa honom», afreste han nämligen den 23 augusti från Sten-

brohult. Kosan ställdes öfver Eksjö, Skeninge, Örebro, Arboga,

Köping, Västerås och Enköping till Upsala, dit — till följd af

den tidens tröga kommunikationsmedel — ankomsten skedde först

den 5 september.

Och härmed börjar ett nytt, betydelsefullt skede i LlN-

N^I lif.

5i'

k



II.

De första studentåren i Upsala.

(September 1728—December 1731.)

Vid sin ankomst till Upsala saknade LlNN^US ännu något

testimonium academicum från Lund och kunde ej förr, än detta

erhållits, blifva inskrifven vid det universitet, hvars lärjunge han

nu önskade att blifva. Hvarmed han under de veckor, som han

väntade på ankomsten af sagda betyg, sysselsatte sig, därom fin-

nes intet antecknadt; antagligt är väl, att han, liksom andra hit

nyanlända studenter, använde åtminstone de första dagarna till

att göra sig hemmastadd på den främmande ort, där han hade

för afsikt att en följd af år uppehålla sig. Sedan Lunda-betyget

ändtligen ankommit, anmälde han sig hos d. v. rektor, Skytteanske

professorn JOHAN HERMANSSON, och skref den 23 september 1728

egenhändigt sitt namn i den bok, ^ hvari de till universitetet ny-

komna antecknade sina afgifter till universitetsbiblioteket:

^ Denna: Sytnbola, ad mandatum S:ce R;ce Majestatis, in usmn Bihliothccce

AcademicB Upsaliensis, facta ah iis, qui in numerum civium Academicorum relati

sunt finnes i universitets-arkivet. — Däremot saknas Einn^i namn i den
bok, hvari afgifterna till Fiscus eller Cassa Studiosorum äro inskrifna; antagli-
gen blef han såsom kommen från annat universitet därifrån befriad (jfr

Consist. protok. 1665 ). Huruvida han samtidigt inskrefs i medicinska fa-

kulteten kan ej afgöras, då matrikel för denna tid saknas.
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samt erlade den för »andre iithom Adelen» lagstadgade afgiften

6 dl:r kp:mt.^ Därjämte infördes han samma dag af rektor själf i uni-

versitets-matrikeln. Härmed var förenadt afläggandet af den fast-

ställda studenteden, hvarigenom han förband sig till undersåtlig

underdånighet och trohet samt, så länge han vid detta universitet

vistades, lydnad mot rektor, äfvensom till att han, vare sig det

afsåge studiernas anordnande eller sedernas öfvervakande, villigt

skulle underkasta sig gällande författningar och konsistoriets beslut;

att han ej själftaget och egenmäktigt skulle hämnas lidna oförrät-

ter, utan öfverlämna detta åt de akademiska myndigheterna; att

han icke utan rektors goda minne skulle aflägsna sig från univer-

sitetet; att han ej skulle rymma ur arresten, om han blefve dömd
till sådan; att han ej från staden skulle bortföra sitt husgeråd

eller andra tillhörigheter, förrän härvarande fordringsägare erhållit

godtgörelse, samt att han allt framgent skulle, i hvad ställning han

än komme, befrämja universitetets bästa.

Härmed hade nu LlNN^US fullständigt utbytt Lund mot

Upsala. De skäl, som hans gamle lärare ROTHMAN anfört och

som förmått honom till detta steg, voro förnämligast, att »Lunds

Academie icke vore tjenlig för hans ändamål att studera Medici-

nen», under det att i Upsala »voro Medicinse Professores: den

lärde Roberg i sjelfva Medicinen, den store RUDBECK uti Bo-

taniquen; huru där vore ett ståteligt Bibliotheque och en vacker

Academisk Trädgård, med många stipendia, så Regia som Mag-

natum, utom hvilka en qvick, men fattig Medicinse Studiosus al-

drig kunde komma fort». Vi skola af det följande finna, att

Rothman härvid i mångt och mycket gjort sig skyldig till det

ej ovanliga felet, att han ansåg dåvarande univer.sitets-förhållanden

vara likartade med dem, som förefunnos under hans studietid.

Under de nära 20
,

år, som förflutit, sedan han lämnade Upsala,

hade där mycket förändrats — och visst icke till det bättre.

Professorerna inom medicinska fakulteten voro tvenne, Olof
Rudbeck d. y. och Lars Roberg, bägge utan gensägelse

mycket framstående, lärda och erfarna män. Af Kgl. Maj:t ut-

nämnda till medicinse professores, hade de sinsemellan så förde-

lat de ämnen, som den tiden ansågos tillhöra denna fakultet, att

den först nämnde öfvertagit anatomi, botanik, zoologi och farma-

kologi, under det att på den senares lott kommit teoretisk och

praktisk medicin, kirurgi, fysiologi och kemi. RUDBECK värden

både till lefnads- och tjänsteåren äldste, nu 68 år gammal. I sin

^ Kgl. bref. 7;
1692. — Grefvar, friherrar och adelsmän erlade högre afgifter.
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krafts dagar hade han varit en både nitisk och framstående lärare;

under sina resor inom och utom fäderneslandet — särdeles under

sin 1695 till Lule lappmark företagna färd — hade han samman-

bragt högst värdefulla botaniska och zoologiska samlingar samt

verkställt noggranna iakttagelser; i förarbetena till sin faders, Ol.

RUDBECK D. Ä:S, storslaget anlagda botaniska arbete Campus

Elysii hade han varit en både nitisk och skicklig deltagare, och

faderns mening var ock, att han, om så påfordrades, skulle efter

dennes död ombesörja dess fortsatta utgifvande. ^ Härigenom

skulle utan tvifvel åt honom hafva för alla tider tillförsäkrats ett

mycket framstående rum bland de för-linnéanska botanisterna.

Upsala från södra sidan.

Efter kopparstick af Fr. Akrelius 1770.

Men så inträffade den stora eldsvådan i Upsala 1702, och under

denna förstördes till allra största delen hans samlingar och an-

teckningar, liksom ock de flesta exemplaren af de tvenne då ut-

komna tomerna af Campus Elysii samt de flera tusen redan fär

diga träsnitts-stockarna till fortsättningen. Det kan väl väcka

sorg och beklagande, men ej förvåning, om genom dessa känn-

bara förluster hans intresse för naturalhistorien, särskildt botani-

ken, betydligt svalnade. Däremot uppflammade så mycket mer

^ »Om Gud mig lifwet och hälsan unnar, eller min k. son, prof. Oeof
Rudbeck, eller min soneson OnoF RudbECK, så läre the andra delarne föllia

effter» (O. Rudbeck d. ä. i företalet till den andra — fastän först utkomna
— delen af Camptis Elysii). Jfr M. B. SwEDERUS, Olof Rudbeck den äldre,

hufvudsakligen betraktad i sin verksamhet som natnrforskare

,



38

hans håg för en annan vetenskap, till hvilken han redan förut

känt sig dragen, nämligen filologien. Redan då han började ut-

gifva sin i kolossal stil anlagda beskrifning öfver Lapplandsresan,

kom han i den första (och enda utkomna) delen endast ett litet

stycke öfver Dalälfven, emedan omnämnandet af därvarande färj-

karl förledde honom till de mest vågade och vidt utsväfvande

filologiska och geografiska utflykter beträffande »thenna grymma
och bistra karen» Charon.^ Efter Upsalabranden ägnade han sig

åt sin Thesaurus linguarum Asics et EuropcE harmonicus — ett

arbete, »öfverträffande sjelfva Atlantican i omfång, snille och

djerfhet».^ För att kunna mera ostördt arbeta därpå, begärde

han 1721 någon tids befrielse från föreläsningar. I konsistorium

anfördes bland annat,® »at såsom H:r Doctor RUDBECKS sahl.

Fader H:r Prof. RUDBECK DEN ÄLDRE i lifztiden har utgifwit

ett lärdt och berömmeligit wärk till hela wår Nations lustre och

heder, utaf hwilket den 4 Tomen uti Upsala branden så godt som

aldeles förkommit, och för öfrigt nu efter dess död fÖrmärkes, at

utom landz, i synnerhet i Dannemark, någre redan begynt at

willia det samma klandra och refutera, och Sonen H:r Doctor

Rudbeck, äfwen som dess sahl. Fader, uti wåre Swenske hand-

lingar äger en grundelig wetenskap, och således kan wara närmast

dels at uppfylla hwad som ännu af merbem:te wärk förkommit är,

dels at det samma skiähhn. förswara», så borde hans begäran till-

styrkas». Härtill svarade Kgl. Maj:t, att professor Rudbeck »i

anseende til dess långl. och som ordinarie Professor i 31 åhrs tid

giorde tienster, samt för de åtskiliga under händer hafwande wärks

utarbetande och fullbordan, på någon tid må slippa des publique

Lectioner».

Det var alltså vördnaden och omsorgen för den gamle RUD-
BECKS Atlantica och för fortsatt forskning i dess stil, som gjorde,

att den medicinska undervisningen vid universitetet blef skjuten åt

sidan. Fullgörandet af RUDBECKS föreläsningsskyldighet upp-

drogs åt dennes måg, doktor PETRUS Martin. Denne dog den

20 juni 1727, hvarför RUDBECK under följande åren höll några

fa föreläsningar. Sedermera beviljades honom prolongation på

hans tjänstledighet för att »få anwända all dess öfrige tid uppå

det Philologiska Wärks fullbordande, hwarpå han flere åhr skall

arbetat», och med. adjunkten NiLS RosÉN fick i uppdrag att

^ Oi,. Rudbeck FID., Nova Samolad sive Lappoiiia illustrata.

® E. Fries, Botaniska utflykter III s. 45,
^ Kousist. prot. 7n och ^Yio 1721.
* Bref från Cancell. 1721.
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Olof Rudbeck d. y.

Efter en af L. von Breda gjord oljemålning, tillhörig Upsala medicinska fakultet,

fessores medicos lisar»,’"^ men hvarken RudbeCK eller medicinae

studiosi delade denna hans uppfattning. Hvilket inflytande detta

kom att hafva på LlNN^El lefnadsöden, skall i det följande fram-

ställas.

Den andre ordinarie professorn inom medicinska fakulteten

var, såsom redan blifvit nämndt, Lars Roberg, äfven han en

mer än vanligt begåfvad man, men vid tiden för LlNN^l an-

Kgl. bref 1731.

Skrifvelse till Cancell. ‘

7 ,
1730.

»dess vices i förenämde måtto företräda».^ Denne befann sig

vid tiden för LlNN^l ankomst till Upsala på resor i utlandet,

och i stället var EliaS Preutz vidtalad att vara vikarierande

adjunkt, och såsom sådan tjänstgjorde han ock under en del af

LiNNZEl första studenttid. Om sig själf säger Preutz, att han

såväl »Adjuncti ROSEENS tienst med all flit och deras nöie

som mig ålita förwaltar, som och med praxi medica Herrar Pro-
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komst redan nära 65 år gammal och alltså ej längre i besittning

af den kraft och ihärdighet, som kräfdes för att på ett tillfreds-

ställande sätt kunna sköta den viktiga och vidtom fattande pro-

fessuren. Härtill kom hans egendomliga lynne och lefnad.ssätt;

»han egde», säger en hans biograf,^ »ett eldigt snille, talade med
besynnerlig artighet, var en nöjsam umgängesman och full af

qvicka infällen Med dessa lysande förmoner förenade han

dock et sällsamt lefnadssätt. På åldren sträckte han nog vida

sit förakt för alt annat, utom en rik välmåga, hvilken han mera

älskade at äga än at nyttja.» På ålderdomen synes han dessutom

hafva väl mycket undandragit sig sina plikters fullgörande, i det

att han väl höll privata — och föga värderika — lektioner, af

hvilka han kunde vänta sig ekonomisk fördel, men däremot allde-

les inställde eller till det minsta möjliga inskränkte sin offentliga

lärareverksamhet.

Kan därför ingendera af medicinse professorerna fri tagas

från anmärkningar för svalnadt nit i undervisningen, så måste å

andra sidan medgifvas, att i hög grad förmildrande omständighe-

ter kunna för dem åberopas. En sådan är — utom för dem
bägge deras ålder, för den ene annan vetenskaplig verksamhet

och för den andre ett lifligt, ombytligt lynne — det usla tillstånd,

hvari de institutioner befunno sig, hvilka för meddelande af en

god undervisning äro nödvändiga. Det måste medgifvas, att det

är få gifvet att ej tröttna, om, trots upprepade påminnelser och

framställningar, intet eller så godt som intet blir åtgjordt för att

afhjälpa åtminstone de svåraste af de brister, som vidlåda de in-

stitutioner, utan hvilka lärareverksamheten blir förlamad. Huru

stod det den tiden till i Upsala i detta afseende?

Vid besvarandet af denna fråga vilja vi först fästa oss vid

det akademiska sjukhuset. De medel, som anslagits till dess un-

derhåll, voro så otillräckliga, att Roberg någon tid nödgades ut-

hyra en del rum i detsamma till krog och ölstuga, men på grund

af »thet stora owäsende och myckna förargelse, som här ske sä-

ges» och »hwaröfwer Consistorium talte widlyftigt», blef detta

förbjudet, ^ utan att någon ersättning för den ekonomiska förlusten

beviljades. Längre fram klagade prof. Roberg öfver »så stor

skada i Nosocomio, att nu mera ingen kan der gästa .... Consi-

storium wille gerna biträda Hr D:r Roberg i alt hwad det möije-

‘ GezeuuS, Biograf. Lexic. II s. 381. — Roberg »var i siu vetenskap

en ganska lärd man, god latinare, tillika qvick, ordliittig och munter, och

gerna satirisk» (.SackbÉn, Sveriges läkarehist. I s. 484).
^ Consist. maj. protokoll den ^

7a
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ligit kan wara, men till Nosocomii uprättande wet Consistorium

ingen ntwäg at finna.» ^ Kort därefter ingaf ROBERG en skrift,

hvari han omtalar, »at Brandsynen giordt [= förklarat] des ut-

hus aldeles obrukeliga, sammalunda ock skorstenarna och spisarne,

så at folcket utflyttat, med mera.» »Och» — heter det i samma

dags protokoll — »som wälbem:te Hr Doctor nu är rådlös, hwad

der wid står til giörandes, anhåller han genom samma skrift om

Lars Roberg.

Efter' oljefärgsporträtt, tillhörigt Upsala medicinska fakultet.

V. Consistorii mogna råd, och der man sådant ei kunde finna,

at Consistorium wille remittera denna saken med alla de dubia

och svvårigheter, som någonsin kunna uptänkas, till en annor ort.»

Längre fram på året förnyar han sina klagomål, särskildt däröfver

att »skorstenspipan hela huset igenom är än i samma stånd, som
den lemnades wid sista brandsynen», men konsistorium åtgjorde

ej annat, än att det »hölt före ganska farligit och oförswarligit

woro taga något folck in i sådana rum, särdeles som de kunde

’ Consist. maj. protokoll 7»
och ’

7i»
1728.

<.•

fm4'



42

tända an pä de största och farligaste husen i staden, hwilcken

olycka gud nådeligen afwände».^ Här är ej platsen för en fort-

satt redogörelse för alla de skrifvelser, påminnelser, räkenskaps-

trassel m. m., hvarom konsistorii protokoll under flera följande år

tala; det redan anförda torde vara nog för att visa, att någon

klinisk undervisning den tiden ej kunde sägas komma de blifvande

läkarne till godo. Någon sådan utlofvades ej heller: det i före-

gående prelektionskataloger troget återkommande tillkännagifvan-

det, att RoberG »in Nosocomii cedibus supra obviis mgris consul-

taiiones cum Medicince Studiosis insiituet»

,

uteslutes i 1728 års

katalog och återfinnes ej sedan i någon sådan under Robergs
återstående professorstid.

Bristen i nu påpekade afseende skulle kunnat i någon mån
göras mindre kännbar, om medicinse studiosi fått tillfälle att un-

der professorns ledning besöka sjuka, som vårdades i sina hem i

staden, — ett undervisningssätt, hvaraf RoberG förut torde nå-

gon gång hafva begagnat sig. Under LlNN.^1 studenttid ägde

något sådant ej rum, vare sig Roberg tröttnat därvid eller

patienterna tröttnat på honom pä grund af hans tilltagande sni-

kenhet och hans tämligen summariska ordinationer.^

Icke bättre var det beställ dt med den botaniska trädgården.

Förstörd under 1702 års brand, hade den sedan aldrig kommit i

ens hjälpligt skick. Visserligen gjorde såväl RUDBECK som hans

ämbetsbroder Roberg, hvilken ägde både kunskaper i och intresse

för botaniken, några försök att åstadkomma en förändring till det

bättre, men resultatet däraf blef obetydligt. Därpå inträffade

Rudbecks förut omtalade, nästan fullständiga öfvergång från bo-

taniken till filologien. Då därtill kom, att det beträffande träd-

gårdsmästaren befanns, att »han icke skal ha den kunskap om
trädgårdens rycktande, som wederbör, och at han icke skal hålla

sig nycktert utan försumma sin tjenst»,^ kan man ej finna det

underligt, att L1NN.ZEUS kort efter sin ankomst till Upsala klagar

öfver trädgården, »hwilken dageligen förfaller, så att knappt nu

finnas 2 hundrade [arter] uti hela horto botanico och ej öfwer 100

* Cousist. prot. V12 1728.

^ Linn^i Lunda-kamrat D. S. Koulas vistades i Upsala höstterminen

1728 och redogjorde därunder för sin lärare Stob^^us om ställningar och

förhållanden därstädes. »Hier sind sonst», heter det, »sehr schlechte Practici.

Das Hrr Doct. Robe;rGS universal Medicin ist opium in zimmlich guter Dosi.»

Äfven för öfrigt talar han nedsättande om Roberg, men berömmer Rudbeck,
»ein sehr ehrlicher und höfflicher Mann» (bref från Koueas till K. Stob^EUS

1728 i Eunds univ.-bibliotek).

Consist. prot. 1728.
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rara».^ Kort därefter »bad Prof. Roberg, det Rector och V.

Consistoriiim wille tänka på Hortus Botanicus, som nu är nog

förfallen. Consistorium lofwade låta sig det ärendet wara angelä-

mt»
^ — och därvid stannade det.O

Mera tillfredsställande borde förhållandena beträffande ana-

tomien kunnat gestalta sig, ty en den tidens fordringar fullt mot-

svarande anatomisal fanns att tillgå, näml. den af O. Rudbeck
D. Ä. uppförda, än i dag på taket af Gustavianum befintliga till-

byggnaden. Det oaktadt hade under första decennierna af 1700-

talet den anatomiska undervisningen nedsjunkit till en sådan obe-

tydlighet, att det med nutidens begrepp om detta ämnes vikt för

den blifvande läkaren är alldeles ofattligt. I en skrifvelse af ^
2

1715 till Consistorium Majus omtalar Kgl. Maj :ts högste ombuds-

man Andreas Leyonstedt, att det » förspörj es, at ingen Ana-

tomie skal på många år tilbaka wara af Herrar Professorerne uti

facultate medica förrättad,» och denna anmärkning hade den på-

följden, att väl ej professorn i ämnet något åtgjorde, men att

däremot hans ämbetsbroder »Hrr Doct. RoberG tilböd sig, för

den Studerande ungdomens nytta skul, at här wid Academien
w^illia nu i wår hålla en Anatomie». ^ Kort därefter (1718) utgaf

han till de studerandes tjänst sin bekanta lärobok i anatomien el-

ler »Lijkrevrings-tavlor.» När härnäst någon liköppning företogs,

finnes ej antecknadt, men uppenbart är, att strax före LlNN.^1

ankomst till Upsala den anatomiska undervisningen, under med.
adjunkten P. Martins ledning, bedrefs med ej ringa ifver. Detta
framgår däraf, att i Consistorium Juris professorn Reftelius
»klagade öfwer Anatomien, at den hålles på de dagar och de

stunder, som publique och private Lectionerna warda håldna, och
at ungdomen der igenom warder hindrad ifrån sina andra exerci-

tier». Konsistoriet beslöt ock att genom rektor »gifwa Hr Doct.
Martin wid handen», att anatomiska demonstrationerna borde
hallas »allenast på Odens- och Löger-dagarna». Ännu flitigare

bedrefvos arbetena på anatomisalen, ® sedan NiLS RosÉN åter-

kommit fran sin utländska resa, hvilket framgår däraf, att »på
Doctor AVallins berättelse, at Doctor RosÉN under Anatomien

^ Bref från Dinn^us till K. StobjeIus 7^^ 1728.

^ Consist. prot. 1729.

^ Consist. prot. ^7i2 ’' 7 i 5 -

^ Consist. protok.
”/a 1726.

Att vid dissektionerna företrädesvis användes djurkroppar, och att
djuren stundom öppnades lefvande, framgår af cousistorii protokoll för 1733,
där det redogöres för de vidlyftiga förhandlingarna med anledning af »Con-
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brukar lius alla dagar på Anatomie-Salen, resolverades, at skal

bemelte RosÉN nu strax derom tilsäjas, at inga lius der vidare

få bruka, för den fara skull, som derwid kan wara för Bibliothe-

quet».^ Det måste betecknas såsom en synnerlig otur för LlN-

N^US, att hans ankomst till Upsala inträffade strax efter Mar-
tins död och under RosÉNS utrikes resa, — alltså under en tid,

då »ingen såg någon anatomi, ingen chemi».

Hvad beträffar sistnämnda ämne, som den tiden ansågs till-

höra medicinska fakulteten, torde vara nog att framhålla, att uni-

versitetet ej ägde något kemiskt laboratorium. Föreläsningar i kemi

höllos sällan, och då detta skedde, tog man sin tillflykt till aka-

demi-apoteket, där några få och enkla kemiska experiment före-

visades. Ännu sämre var det sörjdt för zoologien; intet spår af

dithörande samlingar fanns att tillgå, med undantag däraf att

prof Roberg ägde en liten samling af »rariora», hvaribland

fanns »en qwarters lång sprecklot orm med 2:ne hufwud; dito en

Lacerta volans s. Draco-}>,‘^ samt att på universitetsbiblioteket för-

varades ett fåtal zoologiska föremål, hvilka dock vid undervisnin-

gen aldrig blefvo använda.

Sammanfattas det nu anförda, torde med fog kunna påstås,

att sämre beställdt med undervisningen inom medicinska fakulte-

ten kunde det näppeligen hafva varit. »Altså», säger därför

Linn^US, »frequenterade medicinen under största barbaries i

Upsala.» Men i betraktande häraf kan det ej annat än väcka

förvåning och beundran, att han under sådana förhållanden, nästan

utan all ledning, utvecklade sig — och det under några få år —
till en storman och banbrytare ej blott på det naturalhistoriska,

utan äfven på det rent medicinska området. Den vidlyftighet,

hvarmed i det föregående redogjorts för medicinska studiernas

dåvarande förnedringstillstånd i Upsala, torde finna sin förklaring

och sitt ursäktande i en åstundan att låta kontrasterna i detta af-

seende rätt klart framträda. Utan kännedom om den ringa hjälp,

som Linn^uS under sina studentår af lärare erhöll, framstår ej

tydligt hans ovanliga begåfning och energiska arbete; först mot

sistorii Ecclesiastici och Högwörcligste Hr Ärchi Biskopens skrifwelse oni

ransakning, huru den döda huudeu kommit i kistan hop med den anatomi-

cerade qwinspersonen Carin». I detta på sin tid celebra, för medicinae stu-

diosi obehagliga mål voro flera af Linn.<^i studiekamrater och vänner (t.

ex. Johan HuMBnE, Ears Sohi,berg m. fl.) inblandade.
^ Consist. protok. i733-

- Bref från Linn^EUS till K. STOBZRUS 7n 1728.
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den mörka bakgrunden aftecknar sig LlNN^I bild i sin verkliga

klarhet och storhet.

Naturligt är, att LlNN.®US ej försummade att tillgodogöra

si o- de smulor af undervisning, som bestodos inom den medicinska

fakulteten. Under första läsåret inskränkte sig denna, hvad pro-

fessor RudbeCKS beträffar, därtill, att han på höstterminen (1728)

höll några få offentliga föreläsningar öfver Sveriges fåglar, hvar-

under han dock ej medhann mera än hönsfåglarna och några af

de smärre vadarna, allt på ett mycket anspråkslöst sätt framställdt.

För Linn^US och säkerligen äfven de öfriga åhörarna erbjödo

dock dessa föreläsningar ett stort intresse, ty därunder förevisade

Rudbeck »sina Swänska foglar, som han lifligen hade afritade,

att dett war undranswärdt, med sine egne coleurer».’ Följande

termin »läste Profess. RUDBECK för påsk öfwer sin Ornithologia

3 lectioner de Avibus rapac.y> [= roffåglarne], och dessa afhör-

des af Linn^US, men då RudbecK hade »äfter pingest 2 lec-

tioner uti horto academico», var LlNN-^EUS bortrest fran staden.

Dessa föreläsningar voro de sista, som höllos af Rudbeck, och

därigenom inträffade, att under hela studenttiden »LlNN^US hade

aldrig fått höra någon Botanisk föreläsning, hwarken publice eller

privatim».

Den undervisning, som professor Roberg under samma
tid lämnade, var ännu obetydligare. Till hans åhörare hörde un-

der höstterminen 1728 äfven LlNN^US, som dock synes hafva

varit mindre tillfredsställd därmed, då Roberg inskränkte sig

därtill, att han lät åhörarna »explicera på Swänska Langii Theses

Pkysiologicas
,

^
giörandes här wid få annotationer, men privatim,

^ Jfr Mscrpt D. 15 1 i Ups. univ. bibi.

® Rudbeck var en utmärkt tecknare och målare. Hans »fogelböcker»,

af hvilka originalet finnes på Beufsta bruk i Uppland och en af honom själf

verkställd kopia på Ups. univ;s bibliotek, väcka än i dag rättmätig beun-

dran. — I bref till Stobj^uS (®/ii 1728) uttalar Uinn^us äfven sin förtjus-

ning öfver dessa »Aves Suecanas, hwilka han [Rudbeck] så nätt och -wäl

med sina egna couleurer afritat, att det syns ej wara menskligit werk».

® Theses PhysiologiccB ex operibtis medicis Viri Cl. J. UangII excerptcs hade

han 1726 utgifvit (företalet är dock undertecknadt af Eeias PrEUTz). —
Detta sätt att hålla föreläsningar, såväl offentliga som enskilda, att åhörarna

fingo explicera någon latinsk författare, hvartill professorn fogade en del an-

märkningar, var det af Roberg mest omtyckta, och han gifver i sitt före-

läsnings-tillkännagifvande 1706 en .slags motivering därför. Såhinda bestodo

hans offentliga föreläsningar 1697— 1712 hufvudsakligast i en dylik -»inter-

prctatio theorematum WEDETyii». På samma sätt bestodo RuDBECKS offentliga

föreläsningar 1701— 1715 i komnientering af Dioscoridis arbeten, företrädes-

vis Dc Materia niedica.
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ty publice läste han denna termin intet». Följande vårtermin

skedde någon förändring, i det han »emällan Distingen och Mid-

sommarstijd läste för påsk 4 lectiones publicas om några frågor

iitdragne af Aristotelis problemata'^, »äfter Cartesii principer».

LiNNiEUS »söchte och då att få gå till samma Professor uti ett

collegio casuali, då Profess. dicterade 5 lectioner af de casus,

som stå uti Henrici Regii Ultrajectini Praxis Medica edit.

3:ia Traject. 1668 Men såsom de andre blefwo misnögde,

hållandes före wara bättre kiöpa boken, öfwergofwo de honom,

och jag allena fick icke lof betiäna mig däraf. Och sedan eij

mehr den termin» — och tilläggas kan, ej heller någon annan

termin. Såvidt af LlNN.^1 noggranna anteckningar, bref m. m.

framgår, synes han nämligen icke under hela sin återstående stu-

denttid hafva ytterligare bevistat någon föreläsning, kollegium e.

d. med undantag af någon liten undervisning, som han af ad-

junkten N. Rosén erhöll under 1731.’^ Orsaken härtill synes

hafva varit, dels att just intet var att lära däraf, dels att hans

tid var — såsom i det följande skall visas — strängt upptagen

af annat viktigare arbete.

Linn^I deltagande i Robergs privata lektioner bragte ho-

nom i närmare beröring med denne, och uppenbart är, att han

kände sig mycket dragen till honom på grund af hans »widlöftiga

läsning, myckna eld och egna methode».^ Roberg å sin sida

visade — åtminstone i början — den unge naturforskaren en ej

ringa bevågenhet, lämnade honom tillträde till sitt bibliotek samt

meddelade råd och upplysningar. Med RUDBECK gjorde han

däremot först senare någon närmare bekantskap. För honom,

liksom för Roberg, uppvisade han emellertid redan under vår-,

terminen 1729 en förteckning på de sällsyntare växter, som han

anträffat i Småland och Skåne.

Af ännu större betydelse för Linn^i första studenttid och

hans vetenskapliga utveckling under densamma var en annan be-

kantskap, som han då gjorde, nämligen med medicinae studiosus

Petrus Arct^dius eller Artedi, såsom han sedan kallade

sig. Liksom LlNN^US hade denne af sin fader redan i vaggan

^ Härom närmare i det följande.

LinNj^us i företalet till de af honom 1747 ntgifna Lars Robergs
quond. Prof. Med. Ups. Tal, holne för Puhlique Proniotioner

,
vid Upsala Acadc-

mie, mc först efter Auktors tid utgifne. — LINN..EUS, soni på en auktion hän-

delsevis öfverkommit desamma, ansåg, att han »häldre borde gifva dem ut

til Mine k. Landsmäns ro, nöge och tidsfördrif, än at låta dem multna ibland
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bestämts att blifva präst, att -»avita premere vestigia'»,^ men re-

dan under skolåren tändes hans håg så för naturalhistorien {pFlorcE

delicias NepUinique greges-») och för alkemisternas '»libri prodi'

giosi», att han däråt ägnade alla lediga stunder, -i)Summa cum

laude^ dimitterad från Hernösands gymnasium 1724, begaf han

sig till Upsala för att efter släktingarnas önskan studera teologi

och filosofi, men snart togo åter naturvetenskaperna öfverhanden,

och trots faderns alla förmaningar, att han skulle undfly »de loc-

kande sirenerna», ingick han i den medicinska fakulteten, och

snart sades det om honom, att han »war den endaste, som denna

tiden ibland Medicinae Studiosi hade något namn för qwickhet».

Det är därför ej underligt, att L1NN.ZEUS efter ankomsten till

Upsala längtade efter att få göra hans bekantskap, men Arct.®-
o

DIUS var då hemrest till Ångermanland för att taga afsked af

sin svårt insjuknade fader. Sedan denne aflidit, återvände han

till Upsala, där han snart uppsöktes af LlNN.^US. »Jag fann ho-

nom», berättar denne, ^ »blek, nedslagen och gråtande, ty hans fa-

der hade dött. Talet föll snart på växter, stenar och djur. De
för mig nya åsigter, som han framstälde, och de kunskaper, som
han röjde, satte mig i förvåning.» Det dröjde ej länge innan de
— »ehuru de bägge till statur och sinnelag voro ganska olika, ty

Artedi var långväxt, sen, alfvarsam, men LlNN^US liten, yr,

hastig, qvick» — med hvarandra slutit ett trofast vänskapsband,

som ej ens döden kunde slita. Det blef för dem ett behof att

dagligen träffas för att samtala om sina gemensamma älsklings-

ämnen och meddela hvarandra, hvad enhvar hade därutinnan in-

hämtat och iakttagit. Den brinnande hågen var hos dem båda
densamma, bada ville tillägna sig kunskaper från hela det na-

turvetenskapliga fältet, men enhvar hade dock med större förkär-

lek ägnat sig åt vissa dess grenar. »Artedi älskade Chemien
och besynnerligen Alchemien så mycket som Linn.^Us växterna.

Artedi hade någon insigt förut i Botaniquen, ^ liksom Linn^us

mina papper, efter som .... sinnet, äfven som magen, icke altid åstundar
fast och alfvarsam spis, utan ofta uppfriskas, då det får något löst och
kylande».

' De latinska citaten äro hämtade ur Dinn.<^i företal till ArTDDis
Ichthyologia,

* Nyssnämnda företal.

® Särskild uppmärksamhet ägnade ArcT^dius åt umbellat-växterna,
hvilka han vid den vänskapliga ämnesfördelningeii mellan honom och
Linn^US förbehöll sig, »emedan han deri tänkte göra en ny method». —
Slsoni bevis på hans intresse för botaniken och såsom prof på hans insikter
harutinnan kan tjäna ett ännu i behåll varande manuskript (Ups. bibi. niscrpt.

1
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i Chemien. Men som dessa täflare ej sågo sig kunna hinna hvar-

andra, lämnade de hvarandras göromål. De begynte bägge på en

tid med Fiskar och Inseeter; men såsom icke LlNN^US kunde

hinna Artedi i Fiskarne, så lämnade han dem aldeles, äfven som

Artedi inseeterna. Artedi arbetade på Amphibia, som Lin-

N^US på Foglar. Det var dem emellan en stadig jalousie att

hålla hemligt, hvad de upfunno, som dock aldrig kunna stå öf-

ver 3 dagar, för än de måste skryta för hvarandra af sina decou-

verter.»

Väsentlig hjälp i dessa arbeten funno de unga forskarne i

universitets-biblioteket, hvilket LlNN^US också mycket snart fann

vara »förträffligt».^ Förutom de bokförråd, som där funnos att

tillgå, bevarades där universitetets dåvarande största botaniska

skatt, nämligen »then lärda mannens BURSERI kåsteliga lefwande

brtebook, som i 130 stora folianter inbunden af wälborne Herr

Cancelli Rådet CojET till Kongl. Academiens bibliothec skiänekte

äro».^ Detta försummade LlNN-®US ej att anlita, och det dröjde

D. 82 a): »Kårt Förteckning pa de Träen, Buskar äg Örter, såsom 7uäxa sponte

wid Nordmalings Prästehord äller i närmaste byar där äynmkring äfter dänn all-

dra-swiplaste äg klaraste Methoden i årdning satte av PETRO ArcT^DIO. A:o

172g in Februario.i) — Den vittnar, denna handskrift, på en gång om det

den tiden allmänt kända behofvet af ett praktiskt användbart botaniskt sy-

stem och om dåtida unga naturforskares tilltagsenhet att — äfven med ett

ringa mått af kunskaper — söka uppställa nya sådana; det vittnar ock därom,

att redan då s. k. nystafvare icke saknades. — Hvad hans eget system (eller

»method») beträffar, så är detta af mycket primitiv beskaffenhet. Utan an-

gifvande af någon princip indelar han växterna i 25 »Classer eller Balekar»,

hvarpå som exempel må anföras:

•»Första Glassen äller Baleken, — Av Buskar, såmm hawa en liten männ
Bladlös Blomma, tillika mäd ett watuacktigt bär, på ett ifrån dänn avfallna

Blomman särskildt ställe sittiande.» (Empetrum.)

Andra Glassen äller Baleken. — Av Träen åg Buskar, såmm hawa en lång

åg hårig Blomma utan Blommblad, lika såmm en mask äller liten kattrumpa

nedhängiande.» (Hängeträden.)

»Siunde Glassen äl:r Baleken. — Av de gemenaste åg enfalldigaste Jordwäx-

ter äller örter, såmm hawa hwarken frö äller Blomma.» (Lägre kryptogamer.)

»Ålläfte Glassen. — Av Örter, såmm hawa en särskilt blomma, sittiande

wid siälwa bladen, åg är lik ett öra, samt en stor fröknåpp mäd frö åg seg

stamm inuti.» (Galla) o. s. v.

I våra dagar måste dylika s. k. system förefalla löjeväckande, men
åtskilliga af dem, som uppställts af Patres Botanices, äro ej S3mnerligen bättre.

^ »På dett», tillägger han, »fins ett dyrbart och härligt konsteabbinet,

h:kt jag besåg 16 X:br» (= december 1728). Söm bekant, förvaras detta nu

i den s. k. kanslerssalen i universitetsbyggnaden.
’ Oi,. Rudbecks förord till Gampus Elysii. — Denna växtsamling (»her-

barium vivum», såsom man den tiden plägade uttr^xka sig) togs såsom
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dessutom ej länge, innan han begagnat sig af »så många böcker

uti botaniquen, som han nästan öfverkommit på bibliothequet».

^

Ett tillfälle att på annat håll i någon mån komplettera, hvad

Upsala universitet ej då kunde i undervisningsväg lämna, yppade

sig under denna tid och blef af LlNN^US med begärlighet om-

fattadt. Dels för att bese hufvudstaden, dels för att göra upp-

vaktning hos Collegii medici ledamöter, arkiater M. VON Bro-

MELL samt assessorerna J. Chr. Nordenheim, C. SoÉM och

C. Alstrin, inreste han nämligen den 14 januari 1 729 till Stock-

holm, och där erhöll han underrättelse, att i slutet af samma må-

nad och början af följande i Stockholm »en Anatomia skulle ske

på en uphängd qwinnes person». Detta var den tiden för vet-

giriga och nyfikna en händelse af icke ringa betydelse, och att

största möjliga nytta däraf måtte kunna dragas, därför bemödade

sig collegium medicum på bästa sätt att sörja. Särskildt sam-

manträde hölls för »at man skulle/komma öfwerens, huru anato-

mien skulle indelas och hvad partes hwar och en skulle påtaga

sig at demonstrera, och som man war underrättat, att dommen
nu war fallen för syndaren», så beslöts, att »bref till Hans Maijit

skulle afgå med underdånig begiäran, at med execution måtte

innehållas till efter nyåhret, på det man då anatomien så mycket

beqwämare måtte kunna förrätta». Detta beviljades, hvarför vid

nytt sammanträde bestämdes bland annat, att »hwad poletter an-

belangar, skulle alla mäster-fäldtskiärer få fripoletter med Collegii

stora sigill i antahl till 18»; »dessutan skulle alla Doctores få fri-

sedlar», ^ men för öfriga åhörare eller åskådare bestämdes en inträ-

desafgift af 16 d:lr kp:mt för hvarje gång.

Detta var naturligtvis något, som för LlNN^US innebar en

stor lockelse. Han återvände visserligen d. 19 jan. till Upsala,

men reste den 29 samma månad åter till Stockholm och bevi-

stade de sex föreläsningar och demonstrationer, som »på Södra
Malms Stadzhus på Anatomiae kammarne» den 31 jan. samt 4,

7, II, 14 och 18 febr. höllos af arkiater VON Bromell, as-

krigsbyte 1658 i Sorö och skänktes till Upsala bibliotek 1666; för n. v. be-
varas den på det botaniska museet i Upsala. Uppgiften oni 130 folianter är
tvifvelsutan beroende på ett skrif- eller tryckfel: de liafva aldrig varit flera

än 25, och af dessa blefvo tvenne, som då voro hemlån ta af Rudbeck, för-

störda i branden 1702. — Jfr för öfrigt den Uinneanska afhandlingen Plantce

Martino-Bursermna: (1745), E. FriES, Botan. Utfl. III s. ^o— samt M. B.
SwEDERUS, Olof Rudbeck d. ä. s. 23 0. f.

^ Bref till Stobzcus ®/u 1728.

® Colleg. med. protok. ”/12 1728 och
®/i 1729.

Linné.
4

I
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sessorerna SoÉM, Nordenheim och Alstrin, hofmedikus E.

Ribe samt stadsfysikus N, BOY, biträdda af kirurgen E. Fr.

MOller såsom prosektor. Att LlNN^US var särdeles belåten

med hvad han härunder inhämtade, framgår af de vitsord, som

han gifvit enhvar af föreläsarne: T>docte>'>, 'i>eleganter^'>
,

y>doctissime's>,

äegregie». Endast en erhöll betyget '>'>mediocriters>

}

Besjälad af

det härigenom stegrade intresset för anatomien, förskaffade han

sig, sedan han den 23 februari återkommit till Upsala, den 7

mars tillfälle att bese »Theatrum anatomicum Upsaliense, hk:n

är mycket wähl conditionerad med 7 omgångar»^ — men utan

lärare.

Nu vidtog för LlNN^US en tid, full af bekymmer. I det

föregående har omtalats den ringa penningsumma, som han vid

afresan från föräldrahemmet mottog, och med denna hade han

bestridt omkostnaderna för resan från Småland, inskrifning och

uppehåll vid universitetet, tvenne resor till Stockholm, mer än

en månads vistelse därstädes, tillträde till de anatomiska demon-

strationerna m. m. Visserligen hade hans från början närda för-

hoppning att erhålla något stipendium hastigt nog blifvit uppfylld,

i det han redan den 16 dec. 1728 erhöll »stipendium reg. me-

dicum i nedersta dassen», men den hjälp, han därigenom vann,

utgjorde endast 10 d:lr s:mt i terminen. Troligt är, att Stock-

holmsvistandet medtog hans sista tillgångar. Denna termin blef

därför för honom »mycket slätt» och »han begynte nu lida wärkelig

nöd». Han »måste sätta sig i skuld för maten» och »måste slita

bara foten, då han ei kunde såla sina skor», såvida han ej lät

sulan ersättas af »något papper, som han lade i skon». Den för-

mögne, barnlöse Roberg
^

skulle nog kunnat bispringa honom,

men hans »wänskap warade ej längre än pungen»;^ den »upphörde,

så snart Carls pengar woro alle». »Ingen condition, genom

hvilka fattiga ynglingar pläga draga sig fram vid våra Academier,

kunde anförtros LlNN^US såsom Medicinae studiosus, ty att stu-

dera denna tiden Medicin var ingen heder.» Ej underligt därför,

^ Hans egenhändiga anteckningar under dessa föreläsningar finnas

ännu i behåll i Linnean Societys bibliotek i London.
- Härmed afses, att kring det i salens midt stående dissektionsbordet

voro anbragta sju amfiteatraliskt ordnade bänkrader.
^ Det var måhända missbelåtenheten häröfver samt öfver det iinderhal-

tiga sätt, hvarpå Roberg skötte sitt lärarekall, som förestafvade följande ut-

tr>’ck i ett bref
(^''/a 1730) till Stob^US: »Prof. Roberg är illa sjuk af en

träfelig hop bölder emellan skulderbladen; Herre Gud löse honom från denna

werlden, oss till nppbyggelse, sig till pris. Men kommer han sig denna gån-

gen, räds jag, han dör aldrig.»

/
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att han började med saknad tänka på huru annorlunda han haft

det i Lund; »den förlorade sonen hade då gierna gådt til sin

STOByEUS igen», men »inga pgr woro i pungen till så lång resa».

Dessutom fruktade han, »att Doctor Stob^US skulle blifwa hjärte-

ligen förtörnad, när han återsåg en yngling, för hwilken han fat-

tat sä mycket tycke och som lämnat honom ohördan».

^

Ur dessa ekonomiska bekymmer, hvilka han tvifvelsutan mera

än många af kamraterna lade tungt på sinnet, emedan han i

alla sina dagar i hög grad »war rädd för skuld »,^ befriades han

emellertid redan före terminens slut genom den bekantskap, som

han hade lyckan att göra med »gamble hedersame gubben, Doct.

Olof Celsius» — en bekantskap, som i mer än ett afseende

blef för Linn^US betydelsefull, och utan hvilken vårt fädernes-

land måhända icke kunnat bland sina stora män räkna LiNNÉ.

Genom den hjälp, som han af och genom Celsius erhöll, och

genom de inkomster, som han från andra håll bekom eller själf

förvärfvade sig, blef LlNN^l ekonomiska ställning hädanefter så-

dan, att han ej kan sägas under sin återstående studenttid hafva

varit egentligen tryckt af näringsbekymmer, äfven om han någon

gång befann sig i tillfällig penningförlägenhet. Man kan väl säga^

att Linn.^US var ett lyckans skötebarn äfven i det afseendet, att

han öfverallt, hvarthelst han kom, fann hjärtevarma och frikostiga

vänner och gynnare, som röjde undan de ekonomiska stöteste-

narna på hans bana.
^

^ Denna sin fruktan för Stob^i misshag, som Linn^us flerestädes

uttalar, torde hafva haft sin egentliga rot i medvetandet af att han i ung-

domlig ifver ej gått nog hänsynsfullt till väga mot den gamle välgöraren.

Först genom Koulas fick Stob^us underrättelse om Linn^i för dem båda

öfverraskande resa till Upsala, och troligt är, att Stob^us däröfver i böijar»

känt sig sårad och uttalat missnöje, ehuru ej till Linn^us själf. Redan d.

4 nov. hade emellertid denne den »hjertans fägnad» att från Stoba^US få

mottaga ett vänligt bref, hvilket han (d. 8 s. m.) skyndade att besvara, där-

vid anhållande om tillgift för att han »lönt godt med ondt, hwilket är djef-

wulskt; detta bekänner jag, ångrar och deprecerar». Sedan fortsattes bref-

växlingen ganska flitigt, med samma hjärtlighet som mellan en far och en son.

Jfr Linn. Egenh. ant. om sig sjelf p. 87.

^ Af ofvanstående framgår således, att det ekonomiska trångmålets tid

för LinnaSUS inskränkte sig till några månader. Detta står i strid med
hvad hans biografer plägat berätta; några af dem hafva t. o. m. äflats att

framställa förhållandet så, som skulle han under hela eller större delen af sin

studenttid hafva lefvat i största nöd. Längst går i detta afseende den franske

författare, som låter honom en lång tid skaffa sig sitt uppehälle genom sko-

makeri-arbete; skicklighet härutinnan skulle han förvärfvat sig under den
langa tid, under hvilken han — på hårda och enfaldiga lärares tillskyndan
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Domprosten, teologie doktorn OlOF Celsius D. ä., hvilken

mi blef Linn^i faderlige vän och hjälpare, var en af den tidens mest

framstående och aktade universitetslärare. Utom grundliga och

vidtomfattande kunskaper i de teologiska och filosofiska vetenska-

perna ägde han äfven en stor beläsenhet inom naturalhistorien,

•och i synnerhet omfattade han botaniken med lifligt intresse. I sin

trädgård odlade han många sällsynta växter, hvilka han erhållit

oj blott från andra trädgårdar inom landet, utan ock från ut-

ländska lärde, med hvilka han stod i brefväxling. Särskildt in-

tresserade han sig för undersökning af Upplands flora, och på

våren 1729 »upviste Hr D:r CELSIUS [i Kgl. Vetenskaps-Societe-

ten] sitt botaniska wärck, som är en Catalogus på the örter han

sielf sedt här i Upland, och lofwade Hr Doctoren på Societetens

begäran at wiljalåta thet efter handen inkomma i Actis Liiermnis.A

Under denna tid synes han mest hafva vistats i Stockholm såsom

ledamot af den Ecclesiastique Deputation, som 1727 börjat sin

verksamhet för att omarbeta Carl XI:s kyrkolag och bringa den-

samma i öfverensstämmelse dels med Frihetstidens regeringsform,

dels med den nya allmänna lag, som var under utarbetning och

sedan vid 1734 års riksdag antogs. Detta hans Stockholms-

vistande förklarar, huru LlNN^US kunnat hittills undgå att ens till

utseendet lära känna honom.

Det var under ett uppehåll i Upsala på våren — eller när-

mare bestämdt den 8 april g. st. — 1729, som CELSIUS, ledd af

sin blomsterkärlek, gjorde ett besök i den botaniska trädgården,

hvilken, ehuru förfallen, dock kunde fägna hans ögon och sinne med
några af vårens förstlingar. Därvid blef han varse »en obekant

student sitta och beskrifva några örter». Öfverraskad af denna

— nödgades afbryta sin skolgång och sitta i skomakarlära (!). Själf klagar

Einn^US ingenstädes (såvidt vi kunnat finna) öfver nöd, utom hvad beträf-

far vårterminen 1729. De enda bevis för motsatsen, som kunnat framletas

äro dels en uppgift af brodern Samuel, att han vid underrättelsen (våren

1733) om modems död af brist på penningar »anmodade sina bekanta i LTp-

sala ej omtala hans sorg, ty han förmådde ej köpa sig svarta kläder» (bref

till Haeeenberg 1778), dels en anteckning i »Nationis Smolandicae Cassa

Räckning ifrån den 23 Junii 1732 till den 16 Junii 1733», att 'Herr Linn^us
emot Silfwerpant’ lånat 30 dl:r kp:mt». Beträffande det förra må anmärkas,

att Samuee Linn.^us själf ej tillmäter sina uppgifter något historiskt

värde, emedan de stödde sig så godt som endast på hörsagor; f. ö. är det

bevisligt, att hans broder just vårterminen 1733 förtjänte ej så litet på då

gifna kollegier. Hvad åter angår lånet, hvilket ej långj; därefter återbetalades,

så talar själfva pantens beskaffenhet mot någon nöd i detta ords egentliga

bemärkelse.

^ Kgl. Vet.-Soc:s protok. 1729.
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på den tiden ovanliga syn, inlät han sig i samtal med honom;

»och frågar Linn^US, hvad han beskref, om han kände örterna,,

om han studerat Botaniquen, hvarifrån han kommit och huru länge

han här hade varit; frågade äfven efter namnen på en hop med

örter, då Linn^US svarade på alla med namnen efter TOURNE-

FORTS method; änteligen frågade han ock, huru många örter LlN-

N^e:us hade inlagda, som svarade, att han hade mer än 600 in-

ländska». Af allt detta fann CELSIUS, att den unge mannen ägde

»en insicht i Botaniquen, som han ei förmodat hoos någon stu-

dent», hvarför »han ber ungkarlen följa sig hem, och då haa

kommer till Celsii gård,^ stiger han derin», hvarigenom LlN-

N.-EUS fick veta, hvilken den välvillige och intresserade man var,,

med hvilken han samspråkat. »LlNN.^US måste straxt gå efter

sitt Herbarium, hvaraf Doctor Celsius blef ännu mera öfvertygad-,

om Linn^i insigt i denna vettenskapen.» Härmed var en be-

kantskap inledd, som sedan till ömsesidig nytta och belåtenhet

alltmer utvecklade sig, och snart hade LlNN.^US all anledning

att »tacka Gud, som så nådigt gifwit honom en annor SXOB^US.

i Upsala».^

Den första fördel, som LlNN^US af denna bekantskap erhöll,,

var den, att — hvilket i betraktande af hans små tillgångar var

^ Denna motsvarade i det väsentligaste nuvarande gården n:r ii vid Ö.

Agatan; ej omöjligt är, att Linn^US bott i något af de gamla, ännu kvar-

stående trähusen inne på gården. (Handlingar i LTpsala stads arkiv, enligt,

meddelande af herr C. M. Kje^llberg.)
- Genom Linn^i tillsk}mdelse kommo STOb.<e:us och Cfrsius i brefväx-

ling med hvarandra. Den senare tackar (®7ii 173°) Stob^us »för det han
sändt dem en så snabb discipel in botanicis, som Dm. Linn^us är». —
Linn.<e:i första sammanträffande med Cersius hör till de episoder af hans lif,.

som flertalet af hans biografer älskat att omgifva med ett lifligt rosenskim-

mer. Så t. ex. vet Hedin (Minne af von Linne, s. 23J att berätta, att Lin-
N^US, »kufvad af olyckan, gick att taga afsked af den trädgård, der Han så

flitig och så tillfredsställd hittills hade användt sin tid. Han öfversåg, i sin

tanke, för sista gången detta jordiska paradis, och likt en förtjust älskare,,

som måste öfvergifva föremålet för sin dyrkan, och som på knä tigger en
låck af den skönas hufvud, till en evig ihogkomst af dess kärlek, stod LiN-
N^US hänryckt framför en mera sällsynt, nyss utsprucken blomma, den Han
ämnade afskära för sin örtsamling. En okänd och myndig röst manade Ho-
nom att lemna den orörd. Han väcktes härvid, såsom ur en djnp dvala . . ..

Han såg sig om, och en alfvarsam, men vördnad väckande Prästman stod
framför Honom» o. s. v. Det behöfver näppeligen sägas, att hela denna
skildring icke har något annat stöd än fria fantasier. — LiNN.aj.i egen upp-
gift i sin på äldre dagar författade själfbiografi, att det var »1729 om höste-
tiden», som bekantskapen med Ceesius gjordes, beror på ett minnesfel. Jfr
följande not



.54

för honom särdeles förmånligt — han fick umgås nästan som
barn i det Celsiska huset. »Jag har haft att beställa», säger han

i bref till StOB^US,^ »hos Doctor CELSIUS dagh, förutan nu sista

weckan dubbelt, då han gifte bort sin dotter».^ Härunder kunde

Celsius ej undgå att se »Linn^i torftighet», och då »war»,

såsom han själf säger, »Doct. CELSIUS så resonabel, att han bjöd

('fö Juli 1729) till få spisa hoos sig en tid för intet, h:kt och

kom mig till pas ifrån Midsommarsdagen till Mickael mässo, då

han reste till Stockholm, och detta två gånger om dagen gratis.

När han 24 Sept. reste till Stockholm, lämnade han mig kammar
i sin gärd utan huuslega», och denna förmån åtnjöt han sedan till

början af följande år. LlNN^l ekonomiska ställning förbättrades

•dessutom därigenom, att han »fick 20 Juni stipendium regium in

facultate medica uti andra dassen, näml. 20 dkr s:mt hwart halfwa

år». Härtill kom under höstterminen, att »vice Adjunkten Preutz
hade Medicinae studiosi intet tycke före, begynte altså att gå till

Linn^US, som dem föreläste uti botanicis, physiologicis och che-

micis, at LlNN^US altså fick skor och kunne betala den skuld, i

hwilken han stält sig hoos sin förre spiswärd». I slutet af året,

d. 16 december, blef han uppflyttad »i öfwersta dassen» bland

kgl. stipendiaterna, med 30 dkr s:mt i halfåret, »för medelst Prof.

Rudbecks pådrifvande, emot alla Prof. Robergs intriger».®

Denna Rudbecks välvilja mot en för honom personligen nästan

obekant student torde kunna tillskrifvas den omständigheten, att

»ibland andra, som gick i Carls Collegier, war ock Professor

Rudbecks son,^ som wiste hwar afton berätta sin fader, hwad

han lärt af sin Docens».

Under detta år gjorde LlNN^US »på Prof. Robergs tillstyr-

kande» ett försök att förskaffa sig en fast anställning. Consistorii

Academici protokoll (^Ve) berättar härom: »Insinuerades Studiosi

Caroli Linn^I skrifft, at blifwa antagen til Hortulanus Horti

1 D. 23
/g 1729.

2 Bröllopet stod d. 19 juni, hvilket framgår af bröllopskvädet; »Käi-lekens

dom emellan Stockholms och Upsala ungkarlar, utfallen vid tillfälle, at Pastoren

'äiid Kongl. Maij:ts Lif-guardie den ärevoördige och höglärde herren, herr Mag.

Israel BiÖRCK ingick 7ned den högäreborna och dygdädla jungfrun, j7ingfi'u

Margareta CelSIA, ett christeligt äckta förbund i Upsala den ig fum 172g.'»

^ Hvari dessa bestodo eller om denna beskyllning finner sin förklaring

i Linn.^EI benägenhet för starka uttryck, har ej kunnat afgöras. I Consist.

prot. finnes intet, som lämnar upplysning härom, och i medicinska fakulteten

fördes den tiden inga protokoll. Måhända har Roberg motsatt sig denna

uppflyttning, då äldre medicinae studiosi, däribland Arct.5;dius. fingo kvar-

stå i andra klassen.

Johan Olof Rudbeck, slutligen v. president i k. bergskollegium.
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botanici Academici uti afl. M. WiNGES ställe.» I denna framhöll

han, att »förrige Hortiilani kan hända hafvva hafft en [för] liten

färdighet både att läsa och skrifwa, des utan genom sitt åckerbruk

och hushålds bekymber Hortum publicum föga påtänckt, som den

nu för allas ögon ligger». För att ej »någon tysk Trädgårds-

dräng från Stockholm äller någon kåhlplantare ute från landet»

skulle sättas på denna plats, erbjöd han sig själf att öfvertaga

densamma, och förklarade sig »willia leta mig upp och antaga en

dräng under mig, med den jag mig således hehl wähl behiälpa

wille, jämte de öfrige dagzwärken, som till Trägården lagde äro».

Dessutom utlofvade han, att han skulle utarbeta en katalog öfver

trädgårdens växter och låta trycka densamma, »allenast jag Pri-

vilegium uppå boken bekom, och booktryckaren, som kan hända

ibland tör tillgå, eij mig owetterligit flere Exemplar afftrycker och

föryttrar»

»Detta ärendet differerades til H, Pr. Rudbeck, som nu

är wid Surbrun, återkommer.» Denne vidtalade emellertid, då

han på hösten — förmodligen efter slutad brunnskur — uppehöll

sig i Stockholm, »en braf, duchtig och förståndig man, som lärer

göra Academien framför någon annan bästa nöjet», nämligen träd-

gårdsmästaren Christopher Herman, som »med all tro- och

beskedlighet föreståt Landshöfdingen H. Carl Degers (= De
Geers) kostbare Orangerien på Wäsby i i8 års tid» och äfven

»skickat sig till Hans Excellence Riksrådets Gref Gustaf Bondes
.stora nöje wid des gård Hässleby 5 år».^ Att härtill fogas det

uttalandet af RUDBECK, att »han hade större tanka om Linn^US»,
än att denne borde stanna på trädgårdsmästarplatsen, är förvisso

ej otroligt, men i konsistorii protokoll finnes intet därom.

Det var emellertid ej blott i ekonomiskt afseende, som Lin-
N^us hade gagn af sin intima bekantskap med CELSIUS. Af
ovärderlig fördel var ock, att denne »offererade . . . frij tillgång i

sitt Bibliotheque, som äfwen in Botanicis war mycket wackert»,
sa att »Linn^US fick största tillfället att der perfectionera sig.»

Antagligt är ock, att han därvid haft tillfälle att begagna Celsii
vidlyftiga botaniska anteckningar, hvilka vittna om en vidtomfat-
tande beläsenhet i hela den hithörande litteraturen.^

* Originalet till denna ansökan finnes i Upsala universitets arkiv bland
Acta Consistorii 1729.

® Consist. prot. ^7i 2 1729 och I730.
•'* Dessa, utgörande 4 volymer, förvaras nu i Ups. bibks manuskriptsam-

hög (D. 52 55). Pa insidan af första delens pärm står med Linn.i?5i hand-
stil antecknadt: t>Adversaria Olaij Celsii PaTris ah auihore data hi summa
sencctnte C. LlNN.a!:o 7742 d. 2g Febr,y>
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Naturligt är, att Linn^US skulle vara synnerligen ifrig att

lära känna de alster ur naturens trenne riken, som förekommo i

den trakt af landet, dit han nu blifvit förflyttad. I den af Ol,

Rudbeck anlagda slottsträdgärden, ehuru nu förfallen, fick han

för första gången se några mindre vanliga växter, och att han i

sagda trädgård gjorde ej endast ett hastigt besök, därom vittnar

den planritning af densamma, som finnes i en hans handskrifna

Hortus Uplandicus . Äfven de trädgårdar, som ägdes af Ol. CEL-

SIUS och apotekaren Lambert, lämnade välkomna bidrag till

hans herbarium. Därjämte företogos exkursioner i Upsalas när-

maste omgifningar (till Vaksala, Norby, »Jägareparken» o. s. v.),

såsom framgår af hans handskrift Spoha botamca}

Första längre utflykten gällde trakten kring Dannemora, dit

han den 24 maj 1729 medföljde sin studiekamrat JOHANNES
Humble för »att under [pingst-jhelgen informera honom in botani-

cis», och hvarifrån han återkom till Upsala den 10 juni. Med det

botaniska utbytet hade han goda skäl att vara belåten, allden-

stund han därunder fann många växtarter, som han ej förut sett

lefvande; ett ej ringa antal var förr ej kändt från Uppland och be-

redde därför CELSIUS stort nöje. Af odlade växter hade träd-

gården och orangeriet vid Leufsta, som ock besöktes, en och annan

raritet att uppvisa. Inom djurvärlden iakttogs föga af intresse;

företrädesvis fästes hans uppmärksamhet vid näbbmöss nere i

Dannemora grufvor, där de »äro så spaka och tama som hundar,

att de gå fram till folket och äta utur händerna på dem. De
hållas ock där för heliga och ingen gör dem något ondt».“ Rik
blef däremot skörden af mineralier. »Jag war>, skrifver han (-^/e

1729) till Stob^US, »ioo alnar neder uti grufworna och sökte efter

stenar ... Jag hade med mig så många stenar, jag beqwämligen

kunde föra uti wåtsäcken med mig ifrån Dannemora.» — »Här såg

jag ock», säger han i en af sina själfbiografier, »järnbrytningarnas

och grufwornas stora djup med malm och instrumenter. Här såg

jag dett som rarast war, den Eld Machin som Trivald^ uprittat

i full gång, som gick älr drifs af watnets och atmosphaerae tryck-

ning, h:kn är den endasta som warit och är i bruk i Sverige.^ Ett

^ Tryckta i Carl von Linnés ungdomsskr. I p. 33—S8. Tilläguau till

RoBERG är daterad d. 5 maj 1729, meu arbetet är tvifvelsutan afslutadt först

1 slutet af året, »Appendix» är af ännu yngre datum.
- Handskrifna anteckningar under Linn^i Föreläsningar öfwer Djur-

riket 1748.
•'* Mårten Triewaed, kapten-mekanikus vid fortifikationen.

^ »I Dannemora såg jag continuerligen på Triewai.ds eldmaskin, livil-

kens kraft är så stor, att liela grufvan, huset och all dess behör ristas, bjel-
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Olof Celsius d. ä.

Efter kopparstick af J. Gillberg.

dock eij då stod i blomma, då wij gingo genom den stenigaste

ort, som war i Swerige utan twifwel». Den 7 september besöktes

samma ställe, då »wi sågom Scepti'uin Cai^olinum uti full mognad
med des caps^Ll(B^

.

En annan i botaniskt afseende särdeles gifvande färd var den

som Celsius och Linn^eus den 30 juni—9 juli (jämte en eller annan

ken, på hvilken axis sitter, som är af 3 timmerstockar, svigtar.» (Bref till

vSTOB.Ti:us -% 1729.)

^ i\Iera om denna sällsynta växt i det följande.

57

litet stycke härifrån såg jag Österby bruk, hwaräst järnhamrar

woro, hwad arbete! Här gå operantes i blotta skiortan, med såc-

kar på föttren och toflor etc.»

Det var dock förnämligast i Celsii sällskap, som utflykterna

företogos. En sådan ägde rum den 24 juni till Börje socken,

ungefär en mil från Upsala. CELSIUS begaf sig dit, »allenast till

den ändan att wisa mig Scept7'um Ca7'olinum RUDB. f.,^ som
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dag för återresan) företogo, »för dett man måtte kunna utforska,

hwad sälsamma örter uti skiären stodo till finnandes».^ Bland de

ställen, som särskildt »fägnade med några rara och angenäma

örter», framhållas Gräsön och den nära Östhammar liggande

Karön. Antalet af de härunder anträffade växterna, som förr ej varit

kända från Uppland och ‘som skulle »komma att insättias i Flora

Uplandica '» var ej mindre än 26. Att CELSIUS var synnerligen

nöjd med resultatet, framgår däraf, att han vid Kgl. Vetenskaps-

Societetens sammanträde den i nästföljande oktober »proponerade,

at man kunde af Societetens medel lemna till Studiosus Medicinse

Linn^US thet han påkostat sig på resan til Gräsön at upsöka

rara örter ther sammastädes, hwilket af Societeten blef bewiljat til

3 plåtar eller 18 d:lr kp;m:t.^ Denna belöning gladde LlNN^US
så mycket mer, som — enligt hans egen utsago — »jag fick 18

d:lr kp:mt, då siälfwa resan eij kom mig öfwer 1 2 d:lr kp:mt. »

Det var efter en sådan, synnerligen angenämt tillbragt sommar,

under hvilken »hela Carls omtanka och alla hans göromål endast

gick uht på wäxter», som LlNN^US började höstterminens arbeten.

Dessa synas företrädesvis hafva bestått i bestämmande och be-

skrifvande af sommarens skördar, insamling af ^dnsecta om wintren

under muscis arboreis»^ samt undervisning åt studenter med mycket

godt ekonomiskt resultat. »I November», skrifver han till SxO-

B^US,^ »höll jag collegium uti botanicis och hade många af adels-

männerne och baroner, förutan många andra. Jag fick mest

I Sp. Ducat af hwar.»

Men härtill kommo — och detta var ej det minst viktiga —
hans trägna studier för egen räkning med flitigt begagnande af

universitetets, Celsii och sitt eget lilla bokförråd. Detta var ej

ett tanklöst, okritiskt magasinerande i minnet af hvad han fann i

de gamla författarnes väldiga folianter och i obetydliga, nu länge-

sedan glömda småskrifter, utan tvärtom började nu att röjas den

^ Spolia bota7iica p. $8—5p.

^ I Kgl. Veteuskaps-Societetens Acfa Liter-aria för 1732 (utgifna 1735)

finnes en af Celsius författad Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium Ca-

talogus. Manuskript till en Flora Uplandica finnes på Ups. univ:s bibliotek

(Mss. D. 58). — Tvenne Celsiska herbarier finnas i behåll, det ena på Riks-

museet, det andra på härvarande botaniska museum. De utmärka sig genom
exemplarens . för sin tid ovanliga skönhet och fullständighet

Kgl. Vet.-Soc:s pro t. för samma dag.
^ Bref till Stob^us 1730.

D. Vo 1730-

® I Linn. Soc:s i London samlingar förvaras en af honom själf gjord

förteckning häröfver.
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för honom och hans författarskap så karakteristiska lusten och

förmågan att kritiskt sofra det inhämtade och öfversiktligt samman-

ställa de därigenom vunna resultaten. Det vitsord, som han på

gamla dagar gaf sig själf: »han skref kort och nerveust
[
= lifligt,

kraftigt] allt, hwad han utarbetade; han wisade allestädes sig född

Methodicus»,^ kan äfven tillämpas på hans första ungdomsskrif-

ter. Det var under denna tid, som han först började författa flera

af de arbeten, hvilka, sedermera flera gånger omarbetade och till-

ökade, utgjorde stommen till de verk, som några få år därefter i rask

följd utgåfvos och med ens skaffade den förr okände, unge mannen

från höga norden ett stort namn i naturvetenskapernas annaler.

Hvad man vid genomläsningen af dessa första ungdomsförsök^ ej

kan undgå att beundra är den 22-årige studentens vidsträckta

litteratur-kännedom, klara framställning och käcka öfvertygelse om
sina åsikters riktighet.

Bland dessa ungdomsskrifter är det en, som förtjänar att

något utförligare omtalas, särskildt därför att densamma kom att

på Linn^i lefnadsöden och vetenskapliga utveckling utöfva ett

betydligt inflytande. För att rätt förstå detta, böra vi först erinra

oss, att bland de nya läror inom botaniken, som den tiden sökte

kämpa sig fram, var äfven den om växternas sexualitet. Hvad
Camerarius, Rajus, Grew, Bradley m. fl. härom skrifvit,

därom kände den unge studenten intet, men däremot hade han

haft tillfälle att läsa »uti Actis Lipsiensibus^ en recension af

Vaillants tractat de sexu plantai’um^ hvilket synnerligen smakade
honom». Härmed afses det tal, hvarmed Sebastian Vaillant
d. 10 juni 1717 i Jardin du Roy i Paris öppnade sina offentliga

föreläsningar, och som följande år trycktes på såväl franska som
latin. ^ Häri framställes växternas sexualitet såsom en odisputabel

sak samt angifvas ståndarnas och pistillernas (särskildt fruktämnenas)

bestämmelse och vikt för växterna. Lifligt tilltalades Linn^us
af det nya i dessa åsikter, och därför »begynte han att se på
blomstren, hvad stamina [= ståndare] och pistiller voro för slags

ting»
;

snart fann han ock, att »de icke voro mindre skiljaktiga

än petala [= kronbladen] och att de voro de essentiellaste delar i

blomman». Antagligen skulle det hafva dröjt någon tid, innan

^ Jfr. CARn VON EinnÉS Egenh. ant. om sig sjelf s. 88.]

® Flera af dem finnas ännu behåll, framför allt i Einu. Soc:s bibliotek i

Eondon.
^ Acta Ernditorvm anno MDCCXIX publicata p. 130. Lipsicc.
‘ Sermo de strnctnra flonim, hornm differcntia nsnqne partinm eos constitnen-

tium. Lngd. Bat. iyi8.
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han velat för någon, åtminstone sina lärare, framlägga sina åsikter

och iakttagelser härutinnan, men i slutet af 1729 utkom en aka-

demisk afhandling med titel: ^FAMOIj (l)YTiiN sive NupticB arbo-

7'um, de qiiibus Dissertationem Philologico-adticam consensu Ampliss.

Facult. Pkilos. PrcBside Georgio Wallin Fil.., S. Theol. Doct.

et Bibliothecario Reg. Acad. Upsal., piLblico bonoriun exammi sub-

mitiit S. R. M. Alumnus Petrvs Vgla, Daleka7'lus.y>

»Linn^US, som en tid grubblat på sexus pla7ttai'uni't> och

som »icke fick tillfälle att opponera», kände sig nu manad att

hafva ett ord med i laget, och därför »skref han några ark om
rätta sammanhanget .... efter botaniskt sätt» och lämnade denna

»lilla tractat» såsom nyårsgåfva till sin välgörare CELSIUS.^ >En

gamal plägsed är», yttrar han i företalet, »att uppwachta sine för-

nämme Gynnare på Nyåhrsdagar med verser och lyckönskningar,

hwar till jag äfwen framför alla andra finner mig högst förbunden.

Och wille jag vvähl skrifwa vers, men måste beklaga att på mig

sannas wittel. dett gambla ordspråket: Poetce, 7io7i fiu7it, sed 7ia-

scu7itu7\ Icke är jag född någon Poet, men någorlunda Botanicus,

ty frambär jag en frucht af den lilla åhrsväxt Gud mig förlänt

hafwer På desse få blad är handlat om den stora analogie,

som befinnes emellan Örter och Diur, i dett de på lika sätt för-

öka sitt slächte, och hwad jag här om i enfaldighet skrifwet,

beder jag gunstigt måtte uptagas.»

Det saknar ej ett visst intresse att taga en, om ock blott

flyktig, öfverblick af detta hastverk af den unge studenten, i

hvilket åsikter frimodigt förkunnades, som för flertalet den tiden

torde stått på gränsen till galenskap. Dess fullständiga titel är:

Caroli Linn..®;! Medic. et Bota7i. Ctilt. Siipe7td. Reg. P7'celudia

Spo7isalio7'U77i Pla7tta7'ui7t

m

quibiis Pkysiologia ea7'ii77i expli-

catur, Sexus de77i07istratur, Modus ge7ic7'atio7tis detegitu7', 7iec 7i07t

SH77t77ia pla7ita7'iL77i CIL771 a7ii77talibus a7ialogia co7icluditu7\ — Upsal.

iJ2q. Efter att däri först hafva framhållit vårsolens lifvande in-

flytande på »alla kroppar, som om den kalla wintren liggat qwaft»,'

^ Original-manuskriptet finnes i Ups. univ:s bibliotek (Mss. D. 63).

Jfr Th. M. Fries i Forhandlinger ved de Skandinaviske Natnrforskeres syve7ide

Möde i Christiania d. 12— iS Juli 1856 s. 283, Carl von Linne's Sve?tska arheten

TI s. 2g och 4y samt E. Ährling, Några af de i Sverige befintliga Linneanska

handskrifterna (Botan. Notis. i8y6 och i8yy). — Flera gånger omarbetad, ligger

den till grund för den 1746 utgifna akademiska disputationen Sponsalia Plan-

taruni, af hvilken respondenten, JOH. GuST. Wahebom, 1750 utgaf en svensk

öfversättning under titel: -»Blomstrens Biläger.»
- Med undantag af titeln och innehållsförteckningen (^Syllahus') är af-

handlingen skrifven på svenska.
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så att »kärleken angriper siälfwa örterna», påpekar författaren,

huru »the gambla Botanici tycktes, famlandes uti sitt tiocka mörker,

leta äfter Sexus ibland plantorna», men »det mästadels så olyckel.,

att man kan fasa där wid» . . . »Den, som har lust se deras satzer,

han slå upp den disputation . . . som här för en kort tid sedan

blefwet hållen, h:kn är ett compendium af alt dett som de gamble

här om sagt.»

Nyare botanici hafva däremot funnit »många analogier till

[sitt och djurens] lif uti plantorna» : huru de ledo af samma slags

sjukdomar; huru växterna liksom många djur om vintern äro

»ståndandes i dwala», men vid den varmare årstidens inträdande

åter vakna till lif;^ att både växter och djur »uti ungdomen äro

steriles, i medelåldern fruchtsammast, men i ålderdomen tråna

bort»; att, såsom Malpighi och Grew visat, växterna hafva kärl,

fibrer och »otaliga andra delar» lika väl som djuren o. s. v. Häraf

dragés den slutsatsatsen, att äfven hos växterna måste finnas

^'> organa generationis>'>

^

och »thenna sak framför andra tog den för-

träffelige Vaillant sig före att utarbeta». Att dessa organ äro

att söka i blomman, framgår däraf, att »ingen frucht blifwer utan

blomma warit föruht.» Af blommans delar kunna hvarken blom-

fodret {»calyx, knölen, kalken eller grytan») eller blomkronan
{ypetala^ buntbladen eller bladen i blomman») spela någon dylik

roll, ty många växter sakna dylika, men äro dock fruktbärande;

hvad särskildt kronbladen beträffar, »contribuera de till generatio-

nen ingenting, utan allenast giöra tiänst af Brudesängar, som den
store Skaparen så härligen inrättat, med så ädla sparlakan ut-

stofferat, och med så många liufwa luchter parfumerat, på dett

Brudgummen med sin Brud där uti må fira sina nuptias^ med
sa mycket större solennitet». Betraktar man däremot ståndarna

och pistillerna, finner man, att de flesta växter äga dem i samma
blomma, under det att »somliga plantor hafwa 2:ne slagz blommor
distincta pa en stiälk»

;
de, som hafva endast ståndare, äro sterila,

de med blott pistiller sätta frukt. ^ Andra åter hafva ståndare
och pistiller pa olika stand. Tournefort har angifvit åtskilliga

släkten med skildkönade blommor, och härtill lägger nu LlNN^US
ett större antal andra, hvilkas beskrifningar han funnit hos PONTE-
dera, Dillenius, Montius, Plumier m. fl. författare.^ Efter

^ Om växterna säges, att »de af Solenes wärma, som är all tings lif, slå ulit
the gröna bladen och brokote blommor, prålandes eij mindre än som skep-
parna, hwilka nptakla öfver hela skeppen härliga flaggor på sina frögdedagar».

2 Härvid redogöres närmare för hasselns olika slags blommor.
Några nya släkten uppställas, grundade på olikheter i anseende till

befruktningsorganen.



en kort redogörelse för Vaillants åsikter och ett försök att

förklara, hvarför de flesta blommor äro samkönade, framhåller

han det oriktiga i MORLANDS påstående, att befruktningen tillgick

sålunda, att frömjölskornen (farina seminalis) genom stiftkanalen

(tuba) nedfalla i fruktämnet, »ther ingå uti the tomma fröna,

dem uppfylla med små fröplantor, då de således foecunderades.»

Själf vågar LlNN^US ej afgöra, huru befruktningen tillgår, men

att en sådan hos växterna finnes, anser han bevisadt genom en

mängd förhållanden; hos en del växter med långt stift och korta

ståndare böjer sig stiftet vid tiden för ståndarknapparnas öppnande

ned mot dessa och upptager på sitt märke [infundibulimi] frömjölet,

men därefter »rättar hon sig up igen uti sin förra positur»
;

att

fruktsättningen felslår eller blir ringa, om regnet nedslår frömjölét,

då rågen ryker eller fruktträden blomma; att på växter med han-

och honblommor på samma stånd (t. ex. majs, Typha m. fl.) han-

blommorna sitta högre, på det att frömjölet måtte nedfalla till

pistillerna; att om hos sagda växter hanblommorna borttagas,

ingen befruktning äger rum; att om i hermafrodita blommor stån-

darknapparne borttagas, kunna väl frön bildas, men dessa äro

»aldeles infoecunda^ de där aldrig wäxa upp, fast såddes the i

bästa jord» o. s. v. Slutligen redogöres för frönas byggnad i

afsikt att »wisa analogien emällan semina plantarum och ova ani-

inalium . »

Sådant är i korthet hufvudinnehållet af denna lilla anmärk-

ningsvärda afhandling, hvilken genast väckte ej ringa uppmärk-

.samhet. Afskrifter togos,^ så att den »uti manuscript flög omkring

bland studenterna». Förmodligen genom den unge medicinae stu-

diosus J. O. Rudbeck »kom den äntel. för Profess. RuDBECKS
ögon, hvilken så behagade denna tractat, att han sielf gick til

Doctor Celsius, endast att kienna den studenten, som i Botanicis

så woro för sig kommen». Ett renskrifvet exemplar med nästan

oförändradt innehåll och med titel : » Dissertatio botanico-physica de

nuptns et sexu plantarum
^
in qua rece7itiorum Botanicorum placita

et obsei’vahones rece^isentur'» uppvisades vid Kgl. Vetenskaps-Socie-

^ Några sådana finnas i olika bibliotek förvarade, dock ej sällan med
smärre skiljaktigheter. Särskildt gäller detta titeln, i det att den än heter

Exercitatio, än Dissertatio o. s. v. En sådan afskrift är den, som ligger till

grund för den, presside E. G. GeijER, af JOH. Arv. Aezelius utgifna dis-

putation en: Sytnbolce ad Historiam Litterariam Succiev. Scct. /, Pars. /, C07ttinens

Aneedoton LmncBanum; följande år utgafs den af samme Afzelius fullständigt

på både svenska och latin. (Manuskriptet, skänkt af P. v. Afzeeius, finnes å

Ups. univ.s bibliotek — Mss. D. 65 — hvilket här anmärkes till rättande af

ÄHRLINGS afvikande uppgift i Bot. Not. 1876 s. 166).



65

tetens sammanträde d. 25 april 1730, förmodligen afRUDBECK. ^ I

det af And. Celsius förda protokollet heter det: »hwarutaf Socie-

teten nogsamt inhemtade auctorens mogna studier och förfarenhet

in dotanicis och önskade at bemelte dissertation kunde med trycket

utkomma.»

En annan följd af denna skrift var sådan, att den öfverträf-

fade de djärfvaste förväntningar. Professor Rudbeck, som fort-

farande var sysselsatt med sitt stora Lexicon ha7'inonicuin och som

för dess afslutande af kansleren hade erhållit flera med kungliga sti-

pendier aflönade medhjälpare, behöfde någon, som öfvertog under-

visningen i botanik, d. v. s. skötte de i slutet af hvarje vårter-

min återkommande demonstrationerna öfver de i trädgården be-

fintliga växterna.^ Han tänkte först vidtala vikarierande adjunk-

ten E. Preutz, hvilken härtill gärna förklarade sig villig, »men
Prof. Rudbeck förde honom i trädgården och märkte, att H:r

Preutz intet war hemma här. Ty skickar han äfter Carl Lin-

n^l:us, förer honom i trädgården, examinerar honom noga och

länge, frågar honom, om han ej wille lectionerna sig påtaga.»

Denne blef bestört öfver att han, som »wiste sig ej wara mehr
än 21/2 åhrs student», nu erbjöds att »gå fram at publice läsa

wid en så stor academie», men »jakar med wördnad, om Profes-

soren wågade sådant honom committera. Professor Roberg stod

fuller hårdt emot, at en yngling skulle släppas fram» till ett så-

dant förtroende-uppdrag, men det skedde dock, efter »som ingen

annan war at tilgå». Det inses lätt, att detta bland den stu-

derande ungdomen måste väcka stor uppmärksamhet, och därför,,

da han d. 4 maj började sina demonstrationer, »war trädgårds-

platsen full af auditores», och hela den följande tiden »från påsk
till midsommar» — skrifver han (V9 1730) till StOBZEUS — »hade
jag mest alltid 200 å 400 auditores, derest professorerne sällan

hafwa öfver 80, och hoppas jag, att jag alltid gick från mig tex-

ten med heder».
^

Hurudana voro dessa den unge mannens första föreläsningar?
Att de till fullo motsvarade dåvarande studenters behof och önsk-

^ O. Cecsius var vid tillfället ej närvarande.

Därtill inskränkte sig den tiden hela den botaniska undervisningen
\nd universitetet.

^ giften om det stora åhörarantalet bekräftas ock af J, Brovallii
uppgifter i Linna^i stambok (förvarad i Nationalmuseum). Han säger näm-
ligen om dessa föreläsningar: ^Interwi has partes eum dextre adeo implevisse
testamur, ut ea horti academici porta, qua ab auditoribus calcari aptits est, nume-
riim irruentium non caperet. Nec illi, qui studio Botanico innutriti fuerunt, irru-
buerunt audire et juveni adplaudere.t
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ningar, är uppenbart, men huru gestalta de sig, om de mätas med
senare tiders måttstock? Onekligt är, att de enligt våra begrepp

måste anses tämligen magra och föga vetenskapliga; de inskränka

sig så godt som till angifvande af ifrågakommande växters namn

och deras s. k. dygder eller användande (företrädesvis i medici-

nen), några etymologiska anmärkningar samt en eller annan anek-

dot, hämtad företrädesvis från klassiska författare.^ Men sådana

torde ock de föreläsningar varit, som hållits af den lärde RUD-
BECK;^ det vill synas, som om LlNN-iEUS den första terminen,

han föreläste, rättat sig efter dennes föredöme. Dessutom är det

mycket sannolikt, att den ungdomliga entusiasmen gaf åt dessa

föreläsningar ett nyhetens och friskhetens behag, som lifligt slog

an på hans åhörare.

Den obestridliga framgång såsom lärare, hvilken han sålunda

vunnit, beredde honom snart en annan fördel, i det att han »d.

13 Jun., som var dagen för jubelfästen, flötte [= flyttade] från

Doct. Celsii gård ^ till Profess. RudbeCKS, som war då så gun-

stig och lätt mig _få co.ndition med sina 3 små herrar att infor-

mera, Olof Fridrick, Alexander och Adolph».^ — »Blif-

wer altså LlNN.^us uptagen i Prof. Rudbecks egit hus, får alt

sit uppehälle där» och dessutom 50 d:lr s:mt om året. Sonen

Johan Olof skulle han, såsom han berättar för Stob^us

1730)) »informera i medicinen wid lediga stunder och har derföre

40 dal. s:mt om året och i stipendium 60 dal. s:mt, så att jag

nog genom Guds nåd kan ha min utkomst».

^ Ett ungefärligt begrepp om desamma kan man bilda sig af de an-

teckningar, som under titeln: »/. I. Notata stib Lectionibtcs Puhlicis Botaiu-

cis, qucE habita; stint in Horto Academico Upsaliensi Anno MDCCXXX. Die 4

May et seqq.-» ännu finnas i behåll (Ltps. univ:s bibi. Mscrpt. D. 245. 2).

^ Se t. ex. » Collegium botanicutn tn horto Acadetnico ex ore Amplissimi Ex-

perimentissimiq. Doct. D:ni O. RUDBECKII Finil excerptum. Upsal. 1704, 1707

6^ 770P» (Ups. univ:s bibi. Mscrpt. D. 245. i).

^ O. Rudbeck bodde då i botaniska trädgården (n. v. Svartbäcksgatan

n:o 27), sedan faderns nära Stora torget belägna hus 1702 nedbrunnit, och

innan han (omkring 1733) flyttat till egen gård i kvarteret Leoparden. —
»Jubelfästen» var den öfver hela riket firade festen till åminnelse af Augs-

burgska bekännelsens öfverlämnande till kejsar Care V.

^ Oe. Rudbeck d. y. var gift trenne gånger, näml. med i) CaTh.\rina

Goeding, dotter af rådmannen i Stockholm Anders Goeding; 2) Catha-

rina ScHÖNSTRÖM, dotter af assessoren Pehr Schönström; 3) ChareotTa
RoThenberg, dotter af öfverjägmästaren C. Fr. RoThenberg. I dessa gif-

ten hade han tillsammans 24 barn, bland hvilka Johan Oeof i det andra

samt öfriga här namngifna i det tredje. Af dem blef Oeof Fredrik öfver-

jägmästare, AeEXANder officer samt Adoef hofmarskalk och friherre.
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Hvad särskildt den sistnämnda inkomsten beträffar, innebar

den för honom en ej ringa utmärkelse, i det att vid Consistorii

majoris sammanträde d. 4 april 1730 »proponerade Wälborne

Prof Hr Olof Rudbeck, at Studiosus Medicinae Carl Lin-

N^US, Smolandus, är en bland de kjäckaste wåra ynglingar, som

til en docens med tiden i den Faculteten tjena skulle, och woro

fördenskull wäl, om han under sin fattigdom, men der jemte fli-

tiga och qwicka upförande, i synnerhet i studio botanico^ kunde

soulageras med duplici stipendio regio til widare». — »Som något

hwar af Herr Professorne», heter det därefter, »hade sig denna

Stud. Linn^I skicklighet wäl bekant, bewiljades, att han hos

Illustriss. Cancellarium i ödmjukhet blifwer föredragen til ofwan-

nämde stipendii duplicis åtnjutande.» Kort därefter 1730)

yttrade sig rektor professor Alstrin och »beklagade, at Studium

Medicum intet blir här wid Academien med det eftertryck hand-

terat, som förr warit wanligit, hwaraf man i framtiden har at be-

fruchta den swåra efterfölgden, at man i brist af nationella nöd-

gas utifrån förskrifwa främlingar, så til Professionernes beklädande

innom riket, som Archiatri ämbetet med flera sådana förnäma

bestälningar i det studio», hvarför han yrkar, att »några wissa de

qwickaste äfwen strax med duplici stipendio kunna hugnade warda,

hwar ibland LlNN^US, SmoL, som förr i Consistorio med beröm
är omtald, äntel. måste föreslås och nämnas». Slutligen kunde
rektor

Vi-J tiUkännagifva, att han »inhämtat H:s Excellences hög-

gunstiga bifall, at de qwickaste Medicinae Studiosi, såsom LlN-

N^US och andra af mogenhet i studier, måtte föreslås til duplicis

stipendii åtniutande, på det den Faculteten i framtiden icke skal

lida brist af tjenlige subjecta». — Det framgår af allt detta, att

Linn^US redan den tiden af sina lärare både ansågs och offent-

ligen erkändes såsom den mest framstående bland medicinska fa-

kultetens lärjungar.

De nu uppräknade inkomsterna voro ej de enda, som LlN-
N^US denna tid hade, ty härtill kom hvad han förtjänade på un-

dervisning af studenter, »då han gick 2 gånger om weckan uht
per campos [på fälten] at botanicera privatim med sina colleganter».

Hvilka dessa under »somarterminen 1730» voro, framgår af hans
ännu i behåll varande egenhändiga anteckningar,^ hvilka visa, att

det ej var blott medicinae studiosi, utan ock andra (såsom baron
StierFiCRONA, »Välborne BlixenstierNA» m. fl.), som bep^ap"-

nade sig af hans handledning. Hvad de härför erlade, finnes ock
upptecknadt; nagra betalade med endast reda penningar, andra

^ Tryckta i Carl von Linnés Ungdonisskr. Is. 22.

Linné.
5
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(de flesta) lämnade därjämte böcker (Casp. Bauhini Pinax^ Al-

BERTI Seniiologici) eller andra nyttiga saker, såsom hatt, strum-

por, hårpiing, svart kläde, halfärmar, skor, handskar, granat-

knappar m, m.

Mera värdt än all ekonomisk vinst var dock, att LlNN^US
genom sitt vistande i RUDBECKS hus ej blott fick »ett wackert

Bibliotheque öpnat för sig dagligen in Botanicisi>

,

utan ock ett

rikt tillfälle att inhämta råd och upplysningar af sin kunskapsrike

och välvillige principal. Med brinnande ifver hängaf han sig ock

åt sina botaniska och zoologiska studier. Visserligen ville hans

plikter såsom lärare lätt nog komma i kollision med hans forsk-

ningsifver, så att han fick »erfara, huru dyr tiden är, som mesta-

delen måste användas på andra, att den svåra oeconomia ventri-

culi och kroppens rätta och nödiga intradier måge obtineras».'

Allt gick dock väl, ty »nu anwändes dagarna på arbete med di-

sciplarne och nätterna med utarbetande af det nya system och

den reformation, som LlNN^US begynt i Botaniquen».

Att här utförligt relatera eller ens omtala alla de botaniska

uppsatser, som han under detta och nästföljande år författade,

skulle vara mindre lämpligt. Nog af, »nu begynte han skrifwa

sin Bibliotheca botanica^ sina Classes plantarum, sin Critica bota-

nica och sina Genera plantarum, att han ingen minut åsidosatte,

så länge han wistades i Upsala». Afven zoologien försummades

ej; tillfället »att stadigt genomgå RUDBECKS oförlikneligen präg-

tigt ritade swenska foglar» gaf honom anledning till uppställande

af en ny Methodus Avium Sueticarum,'^ och äfven Insecta Uplan-

dtca methodice digesta
^
voro föremål för hans bearbetning. Det

ligger tvifvelsutan till viss grad en sanning i hans på ålderdo-

men uttalade ord: »alt hade han concipierat för sig, innan han

^ Bref till Stob.^us ^7io ^ 73 *-

^ Originalmanuskriptet finnes på Ups. univ:s bibliotek (Mscrpt. D. 155).

Jfr M. B. SwEDERUS i Feste7i till Carl von Lin nes mvifie i Upsala d. 10 Ja-

mia7'i 1878 s. 107. — Från denna tid härstammar ock antagligen ett i Linnean

Societys bibliotek förvaradt manuskript; Caroei Linn^i Fan europcsus qui

e Regno Animali supra centum Naturalia quadrupedia per Rcgioncs Eiiropa:as prce-

sertim descripta exhibet. Häri meddelas korta beskrifningar, liufvudsakligen

lånade från Raius, GesnERUS och ChareEROI, med släktkaraktärer hämtade
från extremiteterna, tändernas antal samt spenarnas antal och plats. Aukto-

ritetstron gör sig häri ännu väl mycket gällande.

^ På hösten 1730 ägde han däraf en samling »till 400 och något öfwer,

alla med egen hand samlade». (Bref till Stob^us Vo i 730 -)
— Det i Linnean

Societys bibliotek förvarade manuskriptet bär titeln: Insecta Suecica.



ännu var 23 åhr gammal; alt utarbetat, förrän han kom tillbaka

[1738] hem till fäderneslandet.»^

I det föregående har redogjorts för LlNN^l ungdomsskrift

Sponsalia planta7'um. Dels ämnets af honom själf genast insedda

vikt, dels måhända ock den stora uppmärksamhet, som hans hast-

verk väckte, stärkte hans håg att åt växternas blommor, särskildt

åt deras befruktningsdelar, ägna en noggrann undersökning. Här-

igenom leddes han ock snart till tanken på dessa senares använd-

barhet vid växternas systematiska ordnande — något, hvarom i

hans första arbete ej det ringaste var fråga.' Därvid »begynte

han twifla på at Tourneforts method war tillräckelig; ^ altså

sat han sig före at accurat beskrifwa alla blommor, dem föra i

nya classer, reformera namn och genera, på et helt nytt sätt, som
tog all tid och nästan somarn bort». Dessa sina systematiska spe-

kulationer sammanknöt han med ett annat sträfvande, hvaråt han

vid denna tid äfven med ifver hängaf sig. Af åhörarna vid sina

demonstrationer i botaniska trädgården hade han nämligen blifvit

ombedd att sammanskrifva en katalog öfvér trädgårdens växter,

»på dett de af den kunne betiäna sig, då örterna nämdes, och

således ombära den stora incommoditet att afskrifva alla namn
med flygande penna uti Trägården under baran himmel, som dock
sällan kan ske utan defect uti namnet äller citationen». ^ På
grund af »denna deras beskedliga anmodan» grep LlNN^US ver-

ket genast an och sammanskref snart en Hortus UplandicMs^ hvil-

ken han sedan gång efter annan omarbetade och tillökade, allt-

eftersom han hunnit besöka flera trädgårdar. I början använde
han härvid det Tournefortska systemet, men redan i en ny bear-

betning, daterad d. 29 jul. 1730,'’ upptagas växterna '>'>methodo

propida in classes distidbutce'>'> [fördelade i klasser efter egen metod].

^ En god inblick i hans författarverksamhet och författarplaner läm-
nas af det företal till ett 1730 påbörjadt och sedan under flera år fortsatt

arbete Fundarnenta botanica, som finnes tryckt i Carl von Liiinés Ung-
domsskr. /, s. p3—g6.

- Tanken på denna brist vållade, att Einnje;us med ett visst förakt ytt-

rade sig om detta arbete i ett odateradt, men tvifvelsutan i senare hälften
af 1731 skrifvet bref till STOB^euS. Han förklarar däri, att »jag för ett år
sedan dumt resonnerade om samma sak, förrn jag confererat naturen genom
authop.sien».

Tournefortska sy.stemet var då det,^ som åtnjöt största anseendet.

Se företalet till nedan nämnda Hortus Uplandicus 1^30.

Detta manuskript, om hvilket man visste, att det i slutet af förra år-
hundradet ägdes af J. C. D. Schreber, var länge försvunnet, men an-
träffades 1897 i Koenigl. Hof- und Staats-Bibliothek i Miinchen. Det låna-
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Om det här framställda systemförsöket har hans tyske lär-

junge J. C. D. Sci-IREBER förklarat, att det är »nur noch eine

rohe Skitze und unterscheidet sich in den Glassen — deren 21

sind — und in den Namen derselben merklich von der nachhe-

rigen Einrichtung». Detta omdöme är dock tämligen obefogadt,

ty redan en flyktig blick pä det däri meddelade schemat öfver

klasserna visar, att den ledande grundtanken och den därpå grun-

dade indelningen äro desamma som i hans sedan i tryck publice-

rade sexualsystem. Smärre förbättringar och namnändringar vid-

togos emellertid gång efter annan: redan den nya Hoi'tus Uplandi-

eus^ som under företalet är försedd med uppgiften '}>Upsalice d. ij

maj styL vet. uppräknar växterna ^secundum 7nethodum

p}'op7dam et 7iova 7ii a sexu desu 77ipta77i'>'> och innehåller därjämte en

•»divisio Methodi 7iost7'CE'>'> och en '>'>explicatio i7tethodi'>'>

,

som visa

sexualsystemets klasser med få undantag så begränsade och be-

nämnda, som i första upplagan af Syste77ia TiaturcE (1735) och i

Methodus sexualis (1737). Ännu mera är detta förhållandet i den

Adonis Uplandicus sive Ho7'tus Upla7tdicusj af hvilken »indelnin-

gen» (= systematiska uppställningen) i LlNN^l närvaro föredrogs

af professor RUDBECK i Kgl. Vetenskaps-societeten d. ii maj

1731 och af dess ledamöter hälsades med odeladt bifall. ^ Härom
skrifver LlNN^US till SxOB^US:^ har vist indelningen för

Societeten, som tänkte i förstone, att jag var galen, men när jag

fick explicera min mening, höllo de sig från löje och lofvade sig

skola befrämja mina uppsåt.» — Vid 24 års ålder hade således

Linn^US redan fullbordat sitt sexualsystem och därmed på ett

lyckligt sätt löst ett problem, som hittills alla andra botanister

ej förmått lösa, nämligen åstadkommandet af ett klart, lättfattligt

schema, hvarefter växtrikets talrika alster kunde ordnas och igen-

finnas. Dess enkelhet utgjorde dess styrka; med ens trängde det

alla de äldre, tillkrånglade systemen åt sidan, och än i dag till-

erkännes detsamma främsta platsen bland alla de artificiella sy-

stemen, huru talrika dessa än äro.

des då till Upsala och aftrycktes i ett där 1899 utgifvet iustallatioiisprogram

:

CaroIvI EiNNaSi Horttis Upsalie7isis 7tied mlednhig och fö>’kla7-i77ga7'.

* I själfva verket har här en autedatering ägt rum, tj' bland de upp-

räknade växterna finnas många, som Linn^us bevisligen lärde känna först

under samma års sommar.
^ Äfven denna är på samma sätt daterad och antedaterad, som ofvaii

nämnda Hortiis Uplandic7{s.

® Jfr den af Kgl. Vetensk:s societs sekreterare And. Celsius underteck-

nade Approbatw, som finnes intagen i början af Adonis Upla?idic7is

.

* Förr citerade, ej daterade bref.
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Ännu en produkt af hans författarverksamhet under denna

tid mä här omnämnas, mindre för dess vetenskapliga vikt och

betydelse, än för de omständigheter, som äro förknippade med

dess tillkomst. I det föregående har omtalats, huru Celsius

och Linn^US under år 1729 företogo tvenne resor till Börje för

för att få se en enda växt, Sceptrum Ca7''olinuin. I september 1730

reste LiNN^us, denna gång åtföljd af JOHAN Olof Rudbeck,
till samma ställe och för samma ändamål. Häraf framgår, att

denna växt då omfattades med särskildt intresse, hvaraf dess ståt-

liga utseende äfven gjorde den väl förtjänt. Upptäckt af Olof
Rudbeck D. Y. såsom gosse vid Born i Börje socken och sedan

åter af honom anträffad vid Lule-älf under Lapplandsresan 1695,

hade den i den versifierade dedikation till konung Carl XII, som
finnes i hans Nora Samolad, fått det nyss nämnda namnet Carls

spira,

Hwars blomma lik en hielm så gul som gullet lyser.

Med blek och blodig mun samt blodbestänkta blad.

Som märka Dyna slag och Narva blodebad.

För them AUGUSTUS än och C^SAR swåra ryser.

Då den unge J. O. Rudbeck skulle framträda med en aka-

demisk disputation, valdes denna växt, som ännu saknade veten-

skaplig beskrifning, till föremål därför, och under RoberG-S prae-

sidium ventilerades denna disputation på ett mer än vanligt hög-

tidligt sätt. Den var försedd med en versifierad dedikation till ko-

nung Fredrik samt åtföljdes af en längre gratulation på latinsk

prosa af Roberg samt franska verser till »Auteur de cette belle

et savante Dissertation» af jEAN Fredr. Bergman. Ån ytter-

ligare firades den genom humoristiska, af Roberg författade ver-

ser. ^ Hela denna ståtliga apparat får emellertid en ganska ko-

misk anstrykning, då man på titelbladets baksida i ett LiNNAil
egenhändiga manuskript med titel: Ca 7’oli Lt 7t 7icei Disse7'tatio

de Pla 7ita Scept 7'o Carolt 7io dicta^ finner följande anteckning:
»Denna Disputation hafwer jag på en dag samman-skrifwet för

30 d:lr kp:mt. Därför har en annor fåt hedren.» Anmärkas må
dock, att vid jämförelse mellan detta manuskript och den tryckta
disputationen visa sig en del olikheter, såväl med hänsyn till språ-

ket, i det att det förra är författadt till största delen på svenska,
men den senare uteslutande på latin, som ock i vissa fall beträf-
fande innehållet. Särskildt gäller detta frågan, huruvida ifrågava-

1 ryckta i Tal, holne för puhliqtie promotionn- p. 5p.
Originalet finne.s i Ups. iniiv:.s bibliotek (Mscrpt. D. 67).
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rande växt bör utgöra ett eget släkte eller hänföras till det gamla

släktet Pedicularis

.

‘ Man spårar uppenbarligen professor RUD-
BECKS faderliga hand, hvilken här och där ändrat den unge stu-

dentens »dagsverke». Hela denna lilla episod talar emellertid

fördelaktigt om den intima ställning, som LlNN^US intog i det

Rudbeckska hemmet.

Att Linn^US där trifdes, är uppenbart. Ett lockande an-

bud, som gjordes honom i oktober 1731, att följande påsk öfver-

taga kondition hos arkiater Nordenheim i Stockholm, mottogs

visserligen först, men han »revocerade det där på fölliande wår».

Särskildt till den välvillige husfadern kände han sig dragen, och

han sökte äfven att lägga sin tacksamhet mot sin välgörare i da-

gen. Ej långt efter hans inflyttning i Rudbeckska hemmet in-

träffade (d. 2Q juli 1730) Olofs-dagen, och för att bidraga till dess

firande öfverlämnade han till O. RUDBECK såsom gåfva en af de

ofvannämnda upplagorna af Hortus Uplandicus^ försedd med längre,

af honom själf författade verser.^ Äfven följande år frambar han ett

-i) Ödmjukt Ojfer-i)^ bestående i beskrifning på det nya växtsläktet

Rudbeckia. Redan i sina Spolia botanica hade han gifvit detta

namn åt en annan växt, nämligen den, som numera bär namnet

Linnceaj och i Methodus Avium uppställer han ett fågelsläkte

Rudbeckianaj »Om hehl wärlden tego, skola Örterna RtidbeckicE

tahla och foglarne RudbeckiancE siunga om Titt Edla namn», säger

han 1731 i ofvannämnda namnsdagsskrift.

Den lycka, som han sålunda åtnjöt, blef emellertid i någon

mån grumlad genom NiLS RosÉNS återkomst från sin utländska

resa. Denne man, i hvilken Upsala universitet vördat och ännu

vördar en af sina förnämsta lärare, och som icke utan skäl kallats

»läkekonstens fader inom vårt land», var liksom LlNN^US en lär-

junge af Stob.®US, och man fäste vid honom redan som ung mycket

stora förhoppningar. Då RUDBECK erhöll tjänstledighet från sina

föreläsningar, beslöt därför medicinska fakulteten på tillstyrkan af

den bekante läkaren Casten RöNNOW att hos kanslern till vika-

rie föreslå honom, »hwilken Facultas medica håller noog capabel

^ Redan vid andra besöket på växtplatseu i Börje »fann LinN/^us, att

dett revera war en Pedicularis^ doch i fruchtan för Prof. Rudbeck holt han
detta dolt».

^ Finnas tryckta i Carl von Linnés Ungdoi7isskr . Is. /yj.

^Jfr Carl von Linnés Ungdomsskr. Is. Q2. — På samma ställe uppstäl-

les ock ett nytt släkte Celsia (nu kalladt Andromedd)\ senare gaf han samma
namn åt andra växter, hvilka ännu bära CEESII namn.

* Bestående af järnsparfven och tvenne Sjylvia-^rter.
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at blifwa Adjunctus medicince, så snart han sin förehafwande resa

utom landz aflagt och promotionen undergådt». Härtill gaf kans-

lern »gierna sitt bifall» och tillförsäkrade »bemelte ROSEEN att

wid sin hemkomst wärkeligen få tilträda adjuncturen, med den

därtill anslagne löhnen»/ Den 4 mars 1731 anlände han till Up-

sala och började den 16 samma månad föreläsa; kort därefter be-

stämdes, att hans lön skulle beräknas från den 24 dec. föregå-

ende år."

Om Rosén nu velat »wärkeligen få tilträda adjuncturen»,

d. V. s. sköta den undervisning, hvarom aftal mellan honom och

medicinska fakulteten träffats, borde väl ej detta af någon beteck-

nas såsom otillbörligt. Tvärtom skulle han utsatts för rättvist

klander, om han velat undandraga sig dessa sina skyldigheter och

således svikit det förtroende, som visats honom genom hans an-

ställning såsom lärare vid universitetet. Och om vederbörande —
i detta fall RUDBECK och Roberg — ej ansågo, att en ung stu-

dent borde undantränga en för framstående kunskaper och skick-

lighet väl vitsordad ordinarie lärare, är väl detta så helt naturligt,

att man skulle förvånats öfver ett motsatt tillvägagående, hvilket

ju skulle i viss mån inneburit en chikan mot den senare. Alla

de beskyllningar och skymford, som af tanklösa minnestecknare

mot Upsala-professorerna och mot RosÉn utslungats och sedan

flitigt upprepats, äro således alldeles obefogade — för att använda

ett lindrigt epitet.

Till på köpet förhåller det sig i själfva verket så, att Roséns
hemkomst till en början icke föranledde någon förändring i LlN-

N^l ställning såsom lärare. Under vårterminen 1731 ägnade sig

nämligen RosÉN helt och hållet åt undervisningen i anatomi,

hvarjämte han, »som ingen Practicus war i Upsala», blef mycket
anlitad såsom sådan. Det är mer än möjligt, att han, sin plikt

likmätigt, erbjudit sig eller uttalat önskan att 1731 få förrätta de
hvarje vårtermin förekommande botaniska demonstrationerna, men
faktum är dock, att botaniska undervisningen år 1731 uppdrogs åt

Linn^US. Antagligen var denne af Rudbeck härom vidtalad

redan före RosÉNS hemkomst från utlandet.

Det år, som förgått, sedan han för första gången fullgjorde

detta uppdrag, hade hos honom åstadkommit en stor förändring.
I botaniska trädgarden, hvilken han låtit omordna efter sin egen
»method» och hvilken han riktat genom att från trädgårdar och
landsbygden inflytta rarare växter, var det ej längre en lofvande

^ Kansl. bref 1728.
® Consist. prot. 7, och 1731.
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yngling', som uppträdde, utan en verklig vetenskapsman, full af

nya ideer och ifrig att få framlägga desamma inför talrika, vet-

giriga åhörare. För honom voro framvisande af en del af årstidens

blommande växter och redogörelse för deras »dygder» ej längre

tillräckliga, utan han både fordrade och åstadkom något mera.

Själfva demonstrationerna måste ske på ett annat, mera veten-

skapligt och omfattande sätt, såsom framgår af det väl genom-

tänkta Schevia, som han följde vid demonstration af växterna i bo-

taniska trädgården,^ och jämsides härmed borde meddelas något,

som hittills aldrig i Upsala varit föreläst, nämligen botanikens

»theori» eller hvad han sedan — tillökadt och omarbetadt —
(1751) publicerade i sin Philosophia botanica. Då han den 3 maj

började sina föreläsningar, tillkännagaf han därför, att han hade

för afsikt att två dagar i veckan »proponera theorien» och två

demonstrera trädgårdens växter.^ Det kan ej nekas, att en sådan

undervisning i botanik var något, hvartill den tiden näppeligen

någonstädes fanns någon motsvarighet, och att därför Upsala

universitet skulle varit mer än väl betjänt af att han fortfarande

tjänstgjort såsom lärare i detta ämne. Men — hade detla varit

till gagn för honom själf, hade han då blifvit den han blef? Det

vill synas, som om det, som skedde, för honom och för vetenska-

pen var det bästa.

Redan när på våren den från midsommaren 1731 till samma
tid följande år gällande föreläsningskatalogen utgafs, var det af-

gjordt, att Rudbeck därunder genom adjunkten N. RosÉN såsom

vikarie skulle i botaniska trädgården kl. 4 e. m. hålla botaniska

föreläsningar.® Att LlNN.^US härigenom skulle känt sig kränkt

eller nedslagen, framgår ej af hans samtida bref och anteckningar.

Omedelbart efter föreläsningarnas afslutande företog han, »me-

dan Prof. Rudbeck drack brunnen», en resa till Stockholm »på

^ Finnes intaget i Adonis Uplandicus ( Ungdomsskr. I s. 277.)

- Originalmanuskriptet: Caroi^i Linn^i Smol. Demoftstr. pl. in Horto

Ups. Prcelectiones Botanicce PubliccB Instituta: in Horto Botanico Academico et Puhlico

Upsaliensi a 3 Maij ad 24 Jun. anni 1731. Ventilatce singulis horis a ?neridie 4:tiSy

exceptis diebus lectionibus ptiblicis destitutis. Loco Generös. Professoris D:ni OI..-VYI

Rudbeckii» äges af Einnean Society i London.
^ Liknande uppgift förekommer under de följande 8 åren. Däremot fö-

rekommer i ingen föreläsningskatalog någon antydan om LiXNa^i undervis-

ning, hvadan denna synes hafva föranledts af en alldeles privat öfverenskom-

melse mellan honom och Rudbeck. — Ett ungefärligt begrepp om beskaf-

fenheten af den härunder lämnade undervisningen kan erhållas af ett i Ups.

univ:s bibi. (Mscrpt. D. 62) förvaradt CoUegium Botliajiicum habitum a Cellcbcrimmo

Viro Nicoeao Rosén, Upsalice MDCCXXXJI.
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RudbeCKS postjagt/ i följe med några och tjuge Studiosis», som nu

efter slutad termin begåfvo sig från Upsala. Därunder »anlänte

man genom mycket arbete och åderdragande i en stilla luft änteligen

till en liten ö, som hette Kofsa, som war dagen för midsommars-

dagen älr den 23 Junii om morgonen kl. 2 efter uret». »Sjöfol-

ket och mitt följe», berättar han, »begofwo sig straxt helt trötte

i sömnens säng at wederqwicka sig; men jag går uppå landet,

går öen längs åt fram och tillbakars, twärtföre fram och till bakes,

lemnandes allenast i aln ifrån förra wägen, nästan på samma sätt,

som man plöjer. Jag hade icke wäl fått absolverat denna gång

och hämtat ett litet blad af hwarje, förrän skepparen commende-

rade om bord, uti en nys upstegen wind
;
dock törs jag säga, at

näppeligen någon ört undslap min hand, för utan Muscos.y> — För-

teckningen, upptagande 80 arter, finnes ännu i behålD och bär

titeln: t> Flora Kofsöensis, in qiia Catalogiis planiaruin in insula

minima Lacus Mälaren, quce alias Lilla Skäftinge diciiur, exhi-

betur .

»

Efter ankomsten till Stockholm, där LlNN^US »hade fritt

vivere hoos Apot. Warmholtz»,^ använde han sin tid förnämli-

gast till att besöka trädgårdarna i Stockholm och dess närmaste

omgifningar.'^ Äfven företog han en utflykt till Wiksbergs hälso-

brunn (i närheten af Södertälje), därtill förmodligen lockad af

Johan Linders (adlad Lindestolpe) 1716 utgifna Wicks-

bergensis och de däruti förekommande loforden öfver

Wicksberg, tu wackra Blomster-Eng,

Begrep af Nordens gröna fägring,

Ther Skogs-Gudinnor giort sin lägring

I Floras rena Krydde-Säng.

Resultatet, som under dessa ströftåg vanns, finnes upptaget i

de förr omtalade Hortus och Adonis Uplandicus

.

— Dessutom för-

summade han ej under detta Stockholmsvistande att taga känne-
dom af Collegii Medici naturalie-kabinett, liksom han ock »lärde
sig grunden till pharmacien uti Apotekaren Warmhoetz’ labo-

’ Till underlättande af förbindelsen mellan Stockholm och Upsala an-
ordnade On. Rudbeck d. ä. en trafik med seglande fartyg, hvaraf allmän-
heten med begärlighet begagnade sig.

- Originalet i Einn. Soc:s bibliotek; en afskr. i Ups. bibliotek (Mscrpt. D
67 a) med titel: Flora Kofsöensis intra hora; Vo spatium pcrlusirata et descripta.

Innehafvare af apoteket Markattan, far till en af deltagarne i Einn^Ei
privata kollegium 1731.

* Dessa finnas uppräknade i Adonis Uplandicus.
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ratorio».^ För sina egna samlingar lyckades han erhålla »en stor

hop conchilier af åtskilliga sorter»."

Den 24 juli var han åter i Upsala. Om hans sysselsättning

under den återstående delen af året är ej mycket att förmäla.

Hans tid var liksom förut strängt upptagen af de unga RUD-
BECKARNES undervisning,^ privata kollegier med studenter och

utarbetande för egen räkning af vetenskapliga afhandlingar. Här-

till lades, att han — efter STOBiEl »rättsinta förmaning» och sitt

eget till honom gifna löfte, att, då han undangjort de botaniska

arbeten, hvarpå han förut för brinnande lifvet arbetat, »ingå con-

tract med Aesculapius, om jag är en ärlig gosse», — begag-

nade sig af Roséns privata undervisning för att »titta i therapien».

Denna fann han »intet mindre behaglig än sjelfwa historia natu-

ralism, äfven fastän han saknade »tillfälle få frequentera sjukstugan

och lära af den swidandes egna mun, såsom fordom» i Lund.

»Min Historia naturalism
, säger han, »har nu ej så fritt inträde,

men smyger dock undertiden in.»^

Under denna tid började han äfven att vidtaga mått och

steg för att få en del af sina utarbetade afhandlingar befordrade

till trycket. Början tänkte han göra med Hor'tus Uplandicus;

denna »emplojerade han vid Juli slut [1731] i Stockholm och

skulle af en bokförare, som honom tog sig på upplägga, fa allenast

100 exemplar». »Mina öfriga lucubrationesm [nattarbeten], säger

han, »har jag tänkt hos Tyskarne föryttra. »^ Dessa försök, liksom

alla de andra, som han under de närmast följande åren gjorde

för att finna förläggare, medförde intet annat resultat än felslagna

förhoppningar. »Darrande har Linn.iE:us framträdt», yttrar han

därför missmodig,^^ »med sitt nya kätteri. Först har han utsändt

sin Hortus Uplandicus

,

som kommit i mångas händer, men i

^ C. R. Berchs Lefvernesbeskrifniugar (Ups. univ:s bibi. Mscrpt. X. 204).

- Bref tiil Stob^us ^
7io I 73 I-

® Ganska vanligt var den tiden, att minderåriga på förhand inskrefvos

vid universitetet. Detta förklarar följande anteckning i Upsala Album Stu-

diosorum d. 7 ang. 1731:

Alexander Rudbeck \ ^
. ^ > Nobiles Fratres.
Adolphus Rudbeck

j

Sub moder. D;ni Caroli Linn^i Smol.
* Bref till Stobajus ^7io ^73^-
^ Den, till hvilken Linn/Eus i detta afseeude först vände sig, synes

hafva varit prof. JOH. Joach. Lange i Halle, till hvilken han öfversände

Hortus Uplandicus (daterad Upsal. 1730) och Nupticc Plantarum (Stockh. 1733V
° Öfversättning af en antagligen efter 1733 gjord anteckning på baksi-

dan af ett d. 24 Jan. 1731 dagtecknadt latinskt manuskirpt.
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ingens, som ansett den värd att tryckas. Derpå utsände han sina

NupticB planta 7'um; tryckning lofvades, men hvar detta arbete nu

är, vet ej ens sjelfva författaren, som efteråt hvarken sett eller

hört något af det. Nu har han efter gifvet löfte om tryckning ut-

skickat Fundamenta Botanica, men af Medicinska fakulteten i

Greifswald hafva de dömts till spis för kackelackor. Hans olyck-

liga barn! Och hvad skall nu ske, då han uppträder såsom mot-

ståndare mot alla botanister i hela verlden?»

Innan vi afsluta framställningen om LlNN^l lefnad och verk-

samhet under detta skede af hans lif, bör ett tillägg göras med

hänsyn till hans förhållande till hvad man den tiden ansåg såsom

universitetslifvets blomma, nämligen de offentliga disputations-

akterna. ^ Första gången, han uppträdde vid en sådan, var d. 26

mars 1729, då han opponerade på en professor Robergs afhand-

ling 07n blodoTnloppet. Andra gången gjorde han tjänst som oppo-

nens d. 23 juni 1730, då den af Daniel Bonge under Robergs
praesidium utgifna afhandlingen 077i laxar7ies 7iatU7' och deras faTigst

i ÖsterbotteTi ventilerades. Enligt egen uppgift var han därefter

d. 27 april 1731 respondens vid en offentlig disputationsakt med
innehafvarna af kungliga stipendier under ROBERGS praesidium,

och d. 25 maj s. å. kände han sig lockad att såsom extra oppo-

nens uppträda mot en under Professorn i praktisk filosofi Anders
Grönvalls praesidium af Thom. Jerlin utgifven gradualafhand-

ling om den otacksa7n77ia göken, och detta på ett sådant sätt, »att

de aldrig glömat, och dett på bägge sidor med största häftighet

och hastighet»." Tilläggas må ytterligare, ehuru det gäller föl-

jande vårtermin, att d. 17 april 1732 »angaf Hr. Doctor RO-
BERG materias disp7ita7idas

,
de Libella af LeetstrÖM, de Cor-

nus
(.') herba af LlNN^US»,^ men, säger den sistnämnde, »som

^ De här nedan anförda Disputationernas titlar äro
: Dissertatio Med/ca

de duplici Progressivo et Intestino sanguinis motn; Dc Salmonnm natura eorum-
qiie aptid Ostro-Bothnienses piscatione samt De Ingrato Cuculo.

^ Onekligen lämpar sig denna afhandling synnerligen väl till behandling
af en extrå-opponent. Dess Caput pnmum historicum innehåller, utom uppgift
om gökens namn på åtskilliga språk, folkskrock beträffande denna fågel m. m.,
en del quasi-zoologiska uppgifter, t. ex. definition på fåglar, dessas S5'^stema-
tiska indelning (i landt- och vattenfåglar), om roffåglarna (till hvilka göken
räknas), om orsaken hvarför göken ej själf rufvar sina ägg (hans kropp upp-
gifves vara sa kall, att äggen ej kunna få tillräcklig värme), om hans för-
vandling till hök o. s. V. Caput posterius tnorale, som uppgifves vara det för-
nämsta, innehåller några puerila, med klassiska citat utstyrda reflexioner öfver
sådana personer, som pläga benämnas »otacksamma gökar».

*'* Consist. protok. s. d.
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D. Celsius wiste mig, att Dillentus funnit des genus,* wille jag

eij förekoma, fastän disputationen war halftryckt, ty blef hon re-

vocerad » .

Sammanfatta vi nu LlNN^il verksamhet under hans första

studentår i Upsala, sä måste förvisso därom det bästa vitsord af-

gifvas. Också sökte hans lärare på allt sätt att framhålla honom.

Detta framgår bland annat däraf, att i det akademiska konsisto-

riet, då det Wredeska stipendiet, som icke blifvit sökt af LlNN^US,

skulle tillsättas, »Herr Prorector [Rudbeck] och största delen af

Consistorio nämde med beröm studiosus LlNN^EUS, der någon

öpning af Magnatum stipendiis skulle förefalla, at han då framför

någon annan borde recommenderas».^ Det vill nästan synas, som

om de därigenom ville borttaga hvarje misstanke, att de ej gärna,

om det varit möjligt, skulle hafva tilldelat honom det Kåhreska

resestipendiet, hvartill han strax förut (^Vio) anmält sig såsom

sökande. Detta gafs nämligen (^/n) åt studeranden N. GrÖN-
QVIST, emedan den lagstadgade turen att erhålla detsamma denna

gång var hos theologiae studiosi. Dessutom föreskrifver stipendii-

urkunden, att de, som däraf skola »årligen, continuerligen, oför-

änderligen och ewärdeligen underhållne blifwa», böra vara »mäst

och hällst af Bondefolk», i hvilket afseende LlNN^l lycklige med-

sökande äfven var honom öfverlägsen.

Man närmade sig nu julen 1731, och på någon snar förän-

dring i förhållandet till Rudbeckska familjen hade han ej haft

anledning att tänka. Helt oförmodadt inträffade dock en händelse,

som gjorde, att han beslöt att lämna sin informatorsplats. I

Rudbecks hus hade nämligen »en slinka G. B.»® fått sitt till-

håll, och denna »dref saken så långt, at RUDBECKENS fru fick et

litet hat till LlNN^UM, såsom den där ej hölt des barn nog

snygge». På grund häraf »säg han sig förorsakad och nödgad

förse sig på annat ställe».

Den 18 december lämnade han alltså Rudbeckska huset

och begaf sig till sina föräldrar i Småland, hvilka han icke sett

’ Jfr ÄhrcinGS utredning i Carl von Linnés Ungdomsskr. I s. 23,

hvaraf framgår, att den i Dici^enii Hortus Elthamensis lämnade beskrifningen

på denna växt [Coinnis suecicd) i själfva verket torde vara den, som af

Linn^us d. 7 sept. 1729 lämnades till Celsius, af livilken DlUEiCNius själf

säger sig hafva mottagit densamma.
- Consist. prot.

‘7i2 ^ 73 ^-

•' På ett annat ställe säger han rent ut »Bibliotekarien NorrELII otrogna

hustnx». Denna, Greta Benzeeia, lämnade ett rikt stoff till den tidens

chronique scandaleuse. Skild från sin man, förde hon i Köpenhamn ett lätt-

sinnigt lif och dog därstädes.
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på nära 372 år. Han längtade att träffa dem och de honom.

Särskildt var detta förhållandet med hans sjuka moder. Hon
hade förut »warit i den tanken, att han ej kunde bli annat än

fältskär», men hennes »förut nästan kallnade sinne» hade nu för-

ändrat sig, och hon motsåg med glädje den stund, då hon i

hemmet skulle få mottaga sin förstfödde, hvilken haft den hedern

att »läsa för en professor, då han ej war stort mer än tu års

student».^

Denna färd hade därjämte ett annat ändamål: han ville med
föräldrarna rådgöra om djärfva, viktiga framtidsplaner. Hvarom-

kring dessa rörde sig, därför skall i näst följande kapitel redo-

göras.

^ Sam. Linn^i bref till Haluenberg -% 1778.
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Resa till Lappland.^

( 1732 .)

Ett samtalsämne, hvartill man under LlNN^l vistande i Ol.

Rudbeck d. Y:S hus ofta och med förkärlek återkom, var den

senares minnen från den år 1695 företagna resan till Torneå

lappmark. »RUDBECKEN wisade de wäxter han där funnit,

vivis coloribus depictas '» samt talade ofta »om de sällsamme

phaenomena och örter han sett på Lappska resan», och hos LlN-

N.^US »upwäxte häraf en otrolig längtan äfter de Lappske häll».

Den omständigheten, att RUDBECKS hemförda samlingar, förrän

de hunnit fullständigt bearbetas, blifvit förstörda genom Upsala-

branden 1702, och att till följd häraf Lappland ur naturalhistorisk

synpunkt fortfarande nästan fullständigt var en terra incognita,

tillförsäkrade äfven LlNN..®US ett vidsträckt och tacksamt arbets-

fält samt manade honom att »Lappmarken uti 3 Regna Naturse

illustrera». Antagligen genom RUDBECK erhöll Kgl. Vetenskaps-

societetens d. v. sekreterare, professor AnderS Celsius, känne-

^ Källorna för skildringen af denna resa äro, där ej annat uttryckligen

angifves, Linn.,^1 själfbiografier och Flora Lapponica samt framför allt hans

Jter Lapponicum eller hans till det mesta på svenska förda dagbok, hvilken

i original förvaras i Linnean Societys bibliotek i London och 1889 trycktes

i Cari, von Linnés Ungdomsskrifter ser. II. Dessutom har anlitats den

otryckta Relation, som afgafs till Vetenskaps-societeten, och en del andra an-

teckningar, som äfven tillhöra Linnean Society.

• Med lifliga färger målade. — Dessa med stor talang utförda afl)ild-

ningar finnas förvarade i biblioteket å Leufsta.
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dom om, att Linn^US »ägde en så oförliknlig hog för Lapp-

land», och som i de af konungen nyligen stadfästa stadgarna

för sagda vetenskapliga samfund var intagen en föreskrift, att för

fäderneslandets undersökning i alla afseenden »skulle icke allenast

några af Societetens Ledamöter sjelfva i Landsorterna omkring

resa, at där hvad vederbör i ackt taga, utan ock förmå tillförlåt-

liga män i Landet sig därutinnan biträda»,^ så lofvade CELSIUS

att från detta sällskap söka utverka nödiga respenningar.

En dylik färd var den tiden förenad med mödor och faror,'

så stora, att man i våra dagar har svårt att därom göra sig en

föreställning. Den betraktades då såsom ett nästan otillbörligt

vågstycke, i synnerhet som, på grund af den då allmänt rådande

obekantskapen med Lappland och därvarande förhållanden, de

verkliga farorna för den stora allmänheten framstodo i mångdub-

belt förstorad gestalt. Innan definitivt beslut fattades, ansåg sig

Linn^US därför böra inhämta sina föräldrars råd och samtycke.

»Modren afrådde, fruktande, att en så äfventyrlig resa skulle göra

dess nyss erhållna glädje och hopp kort. Hon skrifver till ho-

nom, jemte flera bevekande skäl, denna clausel:

I

’Uti ditt land du blif och bo.

Der bruka dig i en rätt tro.

Der skall dig Gud väl föda.’

Men far ställde det till Carls eget godtfinnande. ’Du har

ej mer än ett lif att sörja för’, skref han, ’finner du det blifva

till din framtida befordran, så anropa Gud om hjelp! Han är

allestädes, äfven i de vildaste fjellar. Förtrösta på Honom!
Mina böner till Gud skola följa dig.’

^

Resultatet af alla dessa öfverläggningar blef, att LlNN^EUS
den 15 december 1731 inlämnade en längre skrifvelse, ^ ställd till

Kgl. Vetenskaps-societetens praeses illustris, riksrådet Arv. Bernh.
Horn, samt de »Hög- och Wälborne, Högwördige, Edle, Widt-
förfarne. Höglärde och Högachtade Herrar, Samtelige Membt'a
Soaetatis». Häri framhåller han, att »såsom wårt k. fädernesland
eij mindre, än alle andre högst florerande Republiqver, nu seder-

mehra kan gratulera sig wara försedd med wettenskaps societet,

hopsat af Dem, som favoricera och äga de största studier i hela

^ Kgl. Maj:ts stadgar för Kgl. Veteuskaps-societeten i Upsala af d. ii
nov. 1728.

^ SAMUEn Linn^i bref till Joh. Haeeenberg 1778.
binnes i original i Vet. soc:s arkiv. Tryckt i Carl vott Linnés

Svenska arbeten^ utgifna af E. Ähreing I, S. 77.
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riket, t}' lärer ock oförgripel. föllia, såsom ett högst necessarhim

consequens, att äfwen wårt Swerige icke mindre, än någon annor

ort i hela wärlden, får innom kort piqvera sig af allehanda ädla

wettenskapers största flor och eriidition. I samma afsicht twiflar

man ingalunda, med mindre äfwen Htstoma natiiralis, prceserivm

patrice, som mehrendels alt här tills liggat uti ett tiokt mörker

fördunklad, äfwen lärer blifwa genom sådane curieuxe membro-

rum omsorg först och förnämst diluciderat.» Företrädesvis för-

Anders Celsius.

Efter~oljefärgsporträtt af M. Hallman, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

tjänar Lappland en noggrann undersökning, »helst såsom thetta i

all mål så synnerl. från andra är differant». Dessutom »är dett

en tract, som af de aldra äldste poctis och histoi’icis så högeli-

gen admirerads, antingen då det berömts eller lastats. Och nu

sedermera, sedan hela Europa, ja nästan hela wärlden, uti Historia

naturali är genomletad, ligger detta ännu liksom i dett grymma-

ste barbarie involverat, så att om inga ting finnes så många fa-
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buloscB traditiones, som om dem, hwilka här äro allenast befint-

lige.»^ En mängd olika synpunkter angifvas därefter, hvarur en

undersökning borde företagas, såsom Lapplands naturalster, där

förekommande sjukdomar, lapparnas »underliga diaet och spisord-

ning», deras huskurer samt »oräknelige flere saker, dem man för

kortheten skull eij specificerar».

Hvad särskildt beträffade Lapplands djurvärld, torde väl af

däggdjur ej många vara att finna, men däremot äro »de här be-

fintlige så mycket sälsamare», t. ex. renen, fjällämmeln, järfven

m. fl., »om hwilka allenast hoos Historicos Naturales äro så

många errores, att man dem allenast upräckna skulle tröttna».

Af fåglar borde man däremot anträffa ett mycket stort antal ar-

ter, »emädan de hit från hela wärlden liksom uti ett allmänt foro

årl. sambias, på dett de här, frie från buller, uti ro måge wärpa

sina ägg och upföda sina ungar». »Och som detta land allestä-

des med stora strömar och floder är genomlupet, lärer otwiflack-

tig föllia, att här skall gifwas hwarie slags curieuxe och tillförne

aldrig beskrifne elr bekante Pisces'>'>^ och hvad anginge insekter,

borde där, »om någon steds, om sommaren finnas öfwerflödigt»,

då man af resandes berättelser hade sig bekant, »huru de folket

öfwerfalla, att mången där wid hiärtel. jämrar sig».

Afven de andra tvenne naturrikena kunde hafva mycket att

erbjuda, som förtjänade en närmare undersökning. Af växter fun-

nos i Lappland, såsom professor Rudbeck redan visat, »åtskil-

lige rara och obekanta», men »besynnerligen de många species

Saltets^ som tillförne aldrig warit nämda, hwilka med många an-

dra fodra beskrifning». Likaledes vore anledning att antaga, »att

ingen steds flere sorter af Muscis [mossor], hwar på Botanici

nu för tijden äro så pickhogade, skulle ärnås», »så att Botaniqven
uti muscis . . . här skulle få ett anseligt augment». — Hvad åter

beträffade stenriket, så vore det redan kändt, »hwad för dyrbare
skatter af atskillige slagz Metaller och Stenar naturen uti desse,

långt under polstiernan aflägse rum fördolt», och det lede »ingen
twifvel, med mindre långt härligare och nyttigare kunna ärnås,

där lyckan och konsten giorde alliance». Dessutom »emedan
denna orten är full med Jernmalm, lärer ock äfwen här finnas

kostlige Vitriolwatn till Surbrunnar älr annat kiänlige, törhända
ock af andra och sälsamare egenskaper».

^ Ett litet bevis härpå lämnar Vet. soc:s prot. för 1731^ där det he-
ter: »Uplästes Hr M;r SonANDERS relation om et Lappqwinfolck och en Eapp,
som sägas wara förwända i sten. Hwarom Prof. Ceesius lofwade widare
med honom correspondera, at få någon säkrare wisshet här om.»

L i n n é 6
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»Än widare wore här tillfälle att utforska, hwad Naturen uti

de lefwande kroppar uträttar förmedelst den besynnerliga landets

situation till rum, wäder och effluvie terrcB [jordens utflöde],

förutom den häftiga kiöldens och wärmens årliga omväxlan etc.»

Af allt, hvad sålunda anförts, »ser man klarligen» — försäk-

rar LlNN.ai:us •— »att ingen tract i wärlden kunde gifwa härligare

observationer i alla tre Natursens rike, så att man där ifrån med
godt samwete eij sig hålla borde». Önskligt vore därför, att nå-

gon blefve utsänd till Lapplands undersökande, »men så curieux

som sama resa kunne blifwa, där en kiänlig här till utseddes, så

fåfäng wordo hon ock, där någon annor tit skickades » . Af den

blifvande resenären borde man därför fordra:

»a. Att han woro inföd Swänsk, att exteri [utlänningar] eij

hade orsak tillwälla sig, dett andra påkostat.

/9. U7ig och lätt, at han des wigare kunde springa upföre

de brante bärg och åter neder i de diupa dalar.

y. Frisk

^

att han med större facilitet och nöje kunne dage-

ligen idka sitt föresatta ändamål.

Oförtruten, som eij genom alltför goda dagar blifwit

commod, ty här fodras mästadels spasserande, lutande, hettas och

törsts utstående med många andra swårigheter, som ej giöra en

lustresa för Cavailler.

£. Utan tienst, ty har någon commodare tienst, så wett

han nog utwällia dett bästa.

C Ogift, som törs wåga sig på flotta öfwer floder etc.

utan åtanka på faderlöse barn etc.

Historiens naturalis och tillika medieus, att han i alla

dessa delar må hafwa bätre förstånd.

Förstå alla 5 Regna naturcb, hkn lärer wara swårare att

finna än paradisfoglen, ty ibland alle wåre botanicis äro få, som
warit uti twänne riken hemma, men knapt en som ex professo

warit i alla 3 :ne duchtig.

^ Natus hist[oricus] naturalis och eij faetus,^ ty dett är träf-

feligen, huru de difFerera, då de komma till practiqven, som jag

med oräkneliga exempel kan bewisa.

Ritare, at des bätre adumbrera,hwad sälsamt som sig wisar. >

En så beskaffad person skulle enligt LlNN^EI åsikt vara den

bästa att utsända på den ifrågasatta forskningsfärden, »men att

få någon här i Swerige med alle desse nödige reqvisita instrue-

rad, är en sak, som jag håller altför svvår, om icke aldeles omög-

^ Född och ej gjord till naturforskare.
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lig». I brist på någon bättre erbjuder han sig själf att företaga

Lapplandsfärden, då han åtminstone äger de förnämsta af ofvan

angifna egenskaper. Särskildt söker han uppvisa, att han besitter

tillräckliga kunskaper i botanik och zoologi, samt förklarar sig

villig att, om så påfordras, låta sig däri examineras. I minera-

logien, som han studerat hos professor Stob^US, medgifver han

sig dock ej vara »så duchtig, som nödwändigt woro», men denna

brist kunde afhjälpas därigenom, att han »reser åter på ett par

månader till Lund».

På grund af det sålunda anförda hemställer han, att 600 da-

ler kopparmynt måtte honom beviljas till företagande af en resa

till Lappland under följande sommar, »helst som jag då är ledig

och frij, men kan eij för medehllööshet få resa uht at widare

idka mina påbegynta studia medica». För alla de med resan

förenade mödorna och farorna förklarar han sig »åstunda ingen

ting, allenast will hafwa sig hoos Kongl. Societeten recommende-

rad att få niuta något resestipendium sedan, på dett han må
kunna absolvera sina studier».

Få dagar efter inlämnandet af denna ansökan afreste LlN-

N^US, såsom i det föregående (sid. 76) blifvit omtaladt, till Små-
land, där han i föräldrahemmet tillbragte julen och påföljande ja-

nuari månad. Den 2 februari begaf han sig till Lund »för att

se sin förrige kiäre Stob.^US och att informera sig uti minera-

logicis.» Denna färd visade sig dock vara utan egentlig nytta,

då det snart befanns, att »Stob^EI method kom ej öfwer ens

med Linn.^1 hufwud» samt att dennes samling »bestod mäst af

petrificater>, hvilka för den påtänkta resan saknade någon bety-

delse. Han återvände därför snart till Stenbrohult, dit han kom
d, 14 februari och där han vistades till mot slutet af följande må-
nad. Hvarmed han därunder sysselsatte sig, därom vet man in-

tet, förutom att han sammanskref sin Adonis Stenbrohultensis,^

samt att han något ägnade sig åt läkaryrkets utöfvande. Bland
dem, som han här vårdade, voro hans moder, om hvilkens sjuk-

dom han redan före sin afresa från Upsala erhållit underrättelse,

och hans yngsta syster, som angripits af smittkopporna. Bägge
hade han glädjen att se återställda till hälsa. ^ Dessutom är det

^ Se ofvan sid. 10.

Den knr, som han lät sin syster undergå, omtalade han sedan som
professor på sina föreläsningar. Såsom betecknande för medicinens stånd-
punkt den tiden i vårt land, må följande anteckning af en åhörare här finna
plats: »Arch. och Ridd. berättade, huru han, då han war student, kom å
propos hem, då hans yngsta syster låg i kopporna; ingen tänkte på dess lif;
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antagligt, att han med föräldrarna rådslog om sin tilltänkta resa;

måhända användes ock en god del af tiden till en välbehöflig

hvila efter de föregående årens forcerade arbete.

I slutet af mars syntes våren redan göra sitt inträde vid

Stenbrohult, hvadan LlNN^US skyndade upp till Upsala. Dit

anlände han d. i april, men fann där stark vinter ännu råda.

Detta var dock ej den enda missräkningen, som där väntade ho-

nom; en vida svårare var den, att angående den lapska resan

ännu intet var afgjordt. Sedan hans ansökan till Kgl. Veten-

skaps-societeten inlämnades, hade visserligen sammankomster inom

densamma hållits d. 19 februari, d. 8, 18 och 20 mars samt d. i

april, vid hvilka alla LlNN^I bägge gynnare, RUDBECK och O.

Celsius, varit närvarande, men icke ett ord talades — efter pro-

tokollen att döma — om något understöd åt LlNN^US för

verkställande af den föreslagna färden. Han såg sig därför nöd-

sakad att inlämna en ny, d. 14 april dagtecknad skrift, hvari han

erinrar om sitt förut inlämnade »project till en resa åht Lapmar-

ken uti nu instundande sommar, den samma uti Historia naturali

att dilucidera». Antagligen på grund af »hwad af någre Herrar

Sociorum privata meningar inhemtats», förklarar han, att, »såsom

staten måste indragas så noga som någonsin kan», så nedprutar

han det begärda reseanslagets storlek till 450 eller aldra minst

400 dir kpmt. Han beräknar resans längd till 240 mil ä 8 styf-

ver milen, den behöfliga tiden till 20 veckor ä 2 dir smt och

kläder, skodon m. m. till 14 dir smt, ^ hvartill dessutom skulle

komma kostnader för »mycket annat, som här eij kan specifice-

ras, till wägwisare, nathärberge, dubbla pgr genom städerna etc.»

Denna skrifvelse gjorde åsyftad verkan. Redan följande dag,

d. 15 april, hölls sammanträde, och då »uplästes 2:ne Hr LlNN^l
suppliqver,» »hwarpå resolverades, at bemelte LlN.®US (sic!) be-

wiljas utaf Societetens intressemedel 400 dir kpmt til resepennin-

gar.
»

^ Denna summa var visserligen alltför ringa för det afsedda

de wakade öfwer henne. Herr Arch. (såsom jniles inermis) [vapenlös soldat] lät

slagta et får, det största der fans, och lade henne deri. Sen hon legat der 5 å 6

timar, begynte yran gå bort och kopporna slå ut. Hon blef frisk och lefde

många år sedan.» (Notata subitanea under Arch. och Ridd. vON Linnés före-

läsningar öfwer Diseten af O. Bjurbäck; afskrift i Ährlingska samlingen.)

* I dir smt = 32 öre (eller styfver) smt = 3 dir kpmt = i kr. 33 öre

i nuvarande mynt.

Vet. soc:s protokoll för denna dag. — De personer, som hafva hedern

af att hafva deltagit i detta beslut, voro laudshöfdingen Brauner, arkiater

Rudbeck, domprosten O. Ceesius, professorerna Keingenstiern.a., And.

Celsius och Alstrin.
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ändamålet, men societeten gick dock så långt, som möjligt var.

Då nämligen enligt den i räkenskapsboken intagna redogörelsen för

tiden 1727—d. ‘^^/q 1732 inkomsterna utgjorde 1556 dir 12 öre,

men utgifterna (däri inbegripet LlNN^l reseunderstöd) 1554 dir

25 öre kpmt, så blef kassans hela behållning — utom grundka-

pitalet — endast i dir 19 öre samma mynt. — Underrättelse om

det fattade beslutet afgick den 23 apr. till Praeses Illustris, riks-

rådet Arvid Horn, som d. 2 maj härtill gaf sitt »samtycke och

bifall». Till yttermera visso lät societeten i Posttidningen d. i

maj bland legala tillkännagifvanden meddela, att hon beslutat »at

låta dilucidera Lapland uti Historia Naturali» och att härtill »Carl

Linn^US är utwald, hwilken i 2 åhr agerat publicus Docens uti

hort. Academico och nu sig påtagit att genomleta alla tre Natur-

sens rijken» och dessutom »inwånarnes underliga lefwernesart och

den deraf föliande hälsans förmoner och olägenheter». De bevil-

jade 400 dir kpmt utbetalades af And. Celsius d. 26 april.

Härmed var resans företagande en afgjord sak, och det åter-

stod blott att afvakta, att den ovanligt långa och stränga vintern

skulle upphöra. Denna väntetid användes till anskaffande af nö-

dig utrustning. ^ Hurudan denna var beskaffad, framgår af LlN-

N^l under resan förda dagbok, hvari han beskrifver, huru »jag

lagade mine saker och klädde mig i följande mondeur:

Klädren woro altsä en liten råck af wästgötatyg, utan fåller

med små uppslag och krage af sjag. Byxer helt nätte af skin,

piskperuque. Carpuss af bastgrönt; stöflekänger på fötterna. En
liten wäska af läder Y2 ^ång, något kortare i bredden, af men-

tat läder, med ygglor på ena sidan att binda henne fast och

hänga henne på sig; uti denna lades i skjorta, 2 par halfarmar,

2 nattkappor, bläckhorn, pennhus, microscop, perspectiv, ^ flor-

hufwa att fria sig för mygg. Detta Protokoll. En hop inhäftadt

papper att lägga örter uti, bägge i folio. En kam, min Ornitho-

logie, Flora Uplandica och Characteres generici. Härswängaren
satt wid sidan och en liten handbössa emellan låret och sadelen.

En 8-kantig käpp, på hwilken mensurse [mått] utsattes, en plånbok

i fickan med pass från Cancelliet i Upsala och Societetens recom-

mendation. »
^

Så enkelt utrustad och med så svag reskassa begaf sig den

^ En resa, som LiNNa^us företog till Stockholm d. 4 och hvarifråii han
återkom den 10 maj, stod antagligen i samband härmed.

^ Med mikroskop afses här en enkel lupp, med perspektiv kikare. De
1 det följande omnämnda böckerna voro hans egna manuskript.

® Detta öppna rekomniendationsbref meddelas såsom bilaga III.
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imgc studenten med friskt mod ut på sin långa, besvärliga färd.

Då denna till sina resultat utan tvifvel är den viktigaste, som

någonsin inom vårt land blifvit företagen, är det tillbörligt, att

en utförligare redogörelse för densamma här meddelas. ^

Det var fredagen d. 12 maj ^ 1732 kl. ii f. m., som LlN-

NiEUS, då »25 år gammal på ett halft dygn när», lämnade Up-

sala. Genom dess »norre tullport» red han ut, följande den mot

norr gående stora landsvägen.

Det var en härlig vårdag. »Himmelen var klar och varm,

västanvädret svalkade med en behagelig pust och en dunkel färg

begynte från väster betäcka himmelen.» »Nu stod vinterrågen i

qvarter hög och kornet hade nyligen utvist ett blad. Björken

begynte nu spricka ut och alla löfträ visa sina löf, förutom alm

och aspen.» Väl syntes ännu endast ett fåtal vårväxter i blom-

ning, men det var dock uppenbart, att »nu begynte hela marken

fägna sig och le, nu kommer sköna Flora och sofver hos Febus».

Så länge slätten varade, hördes, huru »lärkan sjöng hela vägen för

oss, darrande i luften;

Ecce suum tirile, tirile, suum tirile tractat.f>

Sedan 5 fjärdingsväg tillryggalagts, »begynte skogen allt mehr

och mehr tillta; den Ijufva lärkan, som tillförene uppehållit våra

öron, öfvergaf oss, men åter en annor emottager oss i skogen

med lika stor compliment, näml. kleran. Turdus minor, ® h:kn då

hon på högsta grantoppen spelar för sin käresta, äfven låter oss

fägna oss der af, ja hon stämmer så högt in med sina diverse

toner, att hon ofta mästrar näcktergalen, sångarnes mästare». —
Det rådde, såsom af dessa citat från dagbokens första sidor fram-

går, en frisk, förhoppningsfull vårstämning i hela naturen och i

den ensamme ryttarens bröst.

Resans allra första — liksom äfven dess sista — del erbju-

der föga af intresse, hvarför härom endast obetydligt behöfver sä-

gas. Om färden genom Uppland må därför endast antecknas, att

Linn^US under växlande solsken och regn kom fram till Dal-

älfven, besåg Älfkarlebyfallet samt fördes •— sedan han ordentligt

^ Åtskilligt, som i det följande inedtagits, torde måhända saklöst kun-

nat utlämnas, men det kan dock tjäna till att belysa olikheterna mellan då-

tida och nuvarande förhållanden.

® Kfter gamla stilen, d. 23 efter den nya. Alla i detta kapitel augifna

data äro efter gamla stilen.

® Klera — småländsk benämning på talltrasten (Turdus musicus).
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uppvisat sitt pass — af färjkarlen öfver älfven. Gäfle,’ dit han

snart anlände, lämnade han d. 14 »efter gudstj ensten, ^ sedan han

af Landshöfdingen och Secreteraren fått ett godt respass» med

åtföljande order till alla deras underlydande att på allt sätt främja

hans förehafvande. Färden fortsattes sedan genom Gästrikland.

Det märkvärdigaste, som härunder inträffade, var att i Hamrånge

»alt folket talte ganska mycket om ett rart träd, som växte i en

täppa brede vid vägen, det många hade sett, men aldrig någon

känt. Somlige sade det var en apel, af en tiggande trollkäring

förbannat.» LlNN.®US »skyndade sig om morgonen att vara

uppe med solen» för att få se denna raritet, hvilken han till sin

öfverraskning fann vara intet annat än en alm, »til ett visst do-

cument, att Ulmus ej växer här ordinairt».

I Hälsingland, som därefter genomfors, besåg han noga »det

kosteliga järnbruket Iggsund», i hvars tvenne hammare »gingo

Vulcani skjortegossar och gjorde mästerstycke af sin profession».

Sedan han d. 16 passerat Hudiksvall, fick han göra första bekantska-

pen med några representanter af det folkslag, bland hvilket han skulle

finna sina sommarvänner, i det att han nära Medelpadsgränsen

sammanträffade med 7 lappar, »som körde sina renar 60 å 70,

hvilka hade sina späda lamb». På tillfrågan, »hur de kommo att

vara här nedre», svarade lapparna »sig här vid hafssidan vara

födde och här vilja dö; talte god svenska.»

Knappt inkommen i Medelpad, erhöll han nya hälsningar

från fjällen: tvenne snöripor sågos vandra på landsvägen, men som
han ej kom dem inom skotthåll, fick han åtnöja sig med att »con-

siderera dem med perspectivet». Snart fick han ock se »det

stora Aconitum hirsutum galea angusta,
^
hvilket Bönderna kallade

Giske eller Gisk och hvilket sedan blef så gement som
ljung». Här frestades han ock att för en stund lämna landsvä-

gen och hästryggen för att bestiga »det högsta bärget i Medel-

pad Norbyknyhlen eller Norbykullen kalladt, sannerl. ett

högt berg». Sedan han vid Norby bundit sin häst vid en där

befintlig runsten, begaf han sig, åtföljd af en ledsagare, uppför

berget. »Med stor möda och trötsamhet, » säger han, »hinde vi

omsider öfverst upp på knylen åt västra sidan. Här uppe hade

^ I denna stad fanns då »det sista Apotheqvet i norden ocli Doctor
siste Provincialis.»

^ Af dagboksanteckningarna framgår, att I^inn.^us om sön- och helg-

dagar låg alldeles stilla eller åtminstone ej fortsatte sin resa förrän efter

gudstjänstens slut.

” Tyrshättan, Acon/tmn septentrionale.
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invånarna i ofridstiden med Ryssen sin vakt ocli skulle dageligen

ett par vara här uppe, ty hafvet sågs långt bårt åt. Här stod

en hel hop lång ved uprättad och öfver uppå en stång med en

tjärtunna öfverst uppe, hvilken skulle af vakten antändas, så snart

fienden ankom eller landsteg, ty detta bärg sågs hela långa trak-

ten och många milen bort åt.» Nedstigandet försiggick på den

brantaste, södra sidan, hvilket ock aflopp, utan att någon olycka

inträffade. Utbytet utgjordes af »allehanda slags rare örter»,

särskildt flera olika former af Viola tricoloy^ samt ett ufbo med

trenne ungar.

Resan mot norr fortsattes sedan och var ingalunda fri från

obehag. Under färden genom Medelpad hade LlNN^US den otu-

Norbyknylen i Medelpad.

Efter fotografi af G. Adlerz.

ren att ej erhålla en enda häst, som ej en eller flera gånger stu-

pade, och en gång blef han därvid så svårt slagen, att det knappt

var honom möjligt att åter komma upp i sadeln. Den mängd

stenar och mineral, som han redan hopsamlat, vållade honom

äfven stort besvär att frakta, hvadan han var glad att i Hernö-

sand få inpacka och kvarlämna desamma för afsändning vid till-

fälle till Upsala.

Landsvägen gick i Medelpad nära stranden, och LlNN^US
»åskådade med ynkan fragmenta af olyckeliga fartyg, som ej kun-

nat blidka Neptunum, hvarken genom löften eller offer, hvarken
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bön eller klagan, hvarken gråt eller suckan». ^ Mot aftonen d.

17 ankom han till Sundsvall, »hvilken stad är en liten fläck,

[som] ligger mellan 2:ne höge backar», samt vidare till Fjähl, där

han d. 18, Kristi himmelsfärdsdag, »låg öfver, dels för högtide-

nes skull, dels för sin trötta och skakade kropp att litet ställa

till rätta». Följande dag gick färden vidare, och ett besök gjor-

des på Brunäsberget »uti en crypta, den naturen såsom ett hus

i sjelfva berget gjort Här sades en ogerningsman sig uppe-

hållit ett par år, utan att någon visst af honom.» Kort därefter

lämnade Linn^US »Medelpad med sin Napellus^ och sandfulla
o

vägar», hvarefter i Ångermanland »straxt begynte på landsvägen

stora och djupa backar visa sig, att man med möda tordes rida

ned för dem». Hernösand passerades hastigt, och vid Veda sat-
o

tes han medelst en färja öfver »stora Angermannaåen», som dock

där »är ett sinus maris [hafsvik] och ej någon rätt å».

Följande dag, d. 20 maj, var LlNN^EUS utsatt för en fara,

som lätteligen kunnat göra ett brådt slut på hans färd. Jämte

vägen låg, såsom han berättar, »ett grufveligt brant och högt

berg, Skulberget kallat, uti hvilket var en crypta. Jag hade lust

gå dit, men folket sade det vara omöjligt; jag fick med stor

möda ett par karlar med mig, som mig visa skulle; vi klöf up

för klipporna, kröp, asade, drog oss fram, nu åter nedföre igen,

efter ingen väg gafs längre; vi tog i en af buskarne eller små-

stenarne med en hand, hvilken om han fallerat, som lätteligen

ske kunnat, hade varit actum de vita nostra.
^

Jag följde den ena

ett stycke, hvilken kröp upp före en brant klippa; [då] såg jag

den andra gå lyckligare, ty sökte jag draga mig litet. Rätt som
jag var kommen i aln ifrån, slapp en klippa lös för den förra

och slog neder rätt där, som jag skolat gått efter, så att elden

och röken lyste. Hade då jag icke, cetemi conditoris consilio^^

ändrat vägen rätt som jag gjorde, hade aldrig något pip hörts

af mig. Straxt der på kom ett annat fragmentum; jag vet ej,

om karlen, som gick förut, gjorde sådant med vilja. Änteligen
helt utmattade hinte vi upp till hålet, som var midt på berget.

Här, som jag tänkte få något curieuxt, fant jag intet mer än ett

^ I sammanhang härmed omtalas i dagboken en student, som under
sin resa fran Stockholm till Åbo »blef så af Neptuno frästad, att han [sedan]
häldre gick landsvägen åt Österbotn, Torne, Wästerbotn etc. till Stockholm
till fots, än pa en dag eller 2:ne förtro sig den elake och otrogne Neptuno».

® Aconitum septentrionale

.

Slut med vårt lif.

^ Efter den evige Skaparens rådslut.
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hus i berget, gjordt som en rundel eller hvalf, hvilket var högt

14 pedes, bredt 18 pedes, långt 22 pedes Paris.»

Efter denna utflykt fortsattes landsvägsridtcn. »Straxt på

Schulaskogen fick han wintren 3:dje gången igen, som här låg

med starkt före», och då han d. 23 kommit öfver gränsen till

Västerbotten, syntes ingen enda blomma utom Caltha och ängsull.

Dvärgbjörken var ytterst allmän, men visade intet tecken till vare

sig hängen eller blad.

Den 24 anlände han till Umeå, som då var »en liten stad,

som ännu ej väl reparerat sig efter det skadestånd han led af

fiendens eld, då han totaliter blef atbränd». Här besöktes lands-

höfdingen baron Grundel, »hvilken undfick honom helt väl och

är ett mönster af fromhet». Som denne hade en öppen blick

för företeelserna i naturen, hade han »åtskilliga curieuxe saker»

att omtala för LlNN^US och visade denne sin trädgård, hvari han

lyckats odla några prydnadsväxter, bärbuskar och köksväxter,

bland hvilka senare äfven voro potatis, som dock »blifver här ej

större än valmog», och tobak, som »låter med största möda i

bästa år drifva sig till frö». Före LlNN^I afresa från Hernösand

erhöll han en öppen order till »samtliga Ländsmännerna och Skic-

karne uti Lycksele Lappmark at på anfordran gå Hr Carl
Linn^US med al beskiedelighet tilhanda uti alt det han dem kan

behöfva at anlita, och förnämligast, at de antingen sielfwa äro

dess wägwisare, dit han sig ärnar, eller ock förskaffa där til an-

dre beskiedelige Lappar, som kunna tala det Swänska språket,

börandes de öfrige Lapparne äfwen antydas at låta honom fritt

och obehindrad igenom deras land och skogstrackter passera».

Hittills hade banade vägar följts, och färden i och för sig

själf hade icke erbjudit några egentliga svårigheter, om man bort-

ser från stundom rådande regn, blåst och kyla samt den trötthet,

som måste blifva en följd af en under 14 dagar fortsatt ridt. I

Umeå ansåg han sig emellertid böra söka snarast möjligt komma
upp till Lappland. Förgäfves afråddes han därifrån, emedan han

omöjligen kunde komma fram ens till Lycksele nu under våren, då

issörja fyllde de vidsträckta mossarna och vårfloden kunde vän-

tas när som helst göra älfvar, åar och bäckar mycket svåra att

passera. LlNN^US stod dock fast vid sitt beslut, »tröstande sig

med vSalomons ord, det ingenting är omöjligt under solen».

Antagligt är dessutom, att det var företrädesvis Lapplands södra

delar, som han ville besöka, emedan han hade den föreställnin-

gen, att sydligare fjäll borde äga ett större antal sällsynta växter.
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än mera nordligt belägna. Det var först under resan i Dalarna

(1734), som han insåg, att han härutinnan misstagit sig.

Alltså begaf han sig d. 26 från Umeå för att nå upp till

Lycksele lappmark. Redan färdens början var allt annat än lof-

vande, ty det regnade, hvilket sedan fortfor till middagen följande

dag. Detta var dock ett relativt obetydligt obehag, liksom ock

det förhållandet, att han »miste nu den commoditet han tillförne

egt att på gästgifvaregårdarne få comendera häst», under det att

han nu »måste med mycken lämpa bönfalla om häst». Värre

var, att »vägen blef allt mer och mer vidrog, att han med lifs-

fara .satt på hästen, som snafvade emellan stenarne vid hvart

annat steg». »Jag fördes nu fram», skrifver han, »på bivägar,

att icke raggen skulle finna mig igen. Nu begynte jag önska

mig camerad eller ega den friheten att få skakas af hästen på

landsvägen, att hjertat måste lossna.» Sådan var redan den första

dagen.

Den andra blef ej bättre. Därom förtäljer dagboken: »Vid

middagstiden gaf jag mig på vägen, som jag tillstår var så svår,

att jag aldrig känt dess make, ty alla elementer voro mot mig.

Vägen var sten på sten med stora implicerade trärötter; der

emellan voro djupa hålor fulla med vatten, ty regnet och kälen,

som gick nu ur jorden, hulpos åt. Träqvistarne hängde uti ögo-

nen, hvar jag reste, helt fulle af regn. Der som smala björkar

stodo, voro de nederböjde, att man för dem med största möda
måtte komma fram; de långlifvade tallar, som uti så många år

upphöjt sig öfver andra, lågo tvärs och korsvis kastade . . . dfver

vägen. Bäckarne, som runno här och der, voro rätt djupa och

broarne öfver dem söndermultnade, att man med lifsfara satt på

en stapplande häst Dessutom att alting skulle vara svårt,

blef jag satt på en häst utan sadel, med bolster på, ej heller bet-

sel, utan ett rep bundet om understa maxilla [underkäken],

och så reste jag till fjälls.» Denna dag hann LiNNiEUS till

Teksnäs.

Tredje dagen for han till Granön, hvarifrån han båtledes

skulle begifva sig till Lycksele. Detta omöjliggjordes dock dels

af stark blåst, dels däraf att båtfolket höll på att göra bön och

läsa uti en postilla ända till kl. ii, och sedan kunde man ej på
dagen medhinna de 5 milen till Lycksele, hvilket varit önskligt,

emedan på vägen dit icke fanns någon gård, där man kunde få

hvila. LiNNiEUS var dock ej missbelåten med detta uppehåll, ty

han fick därunder tillfälle att noga undersöka och beskrifva en
nyss skjuten bäfver.



Den 29 skedde afresan från Granön i en håp eller lappbät,

och färden var synnerligen angenäm. »I soluppgången var träf-

feligt nöje se uti den stilla floden, som hvarken Najades med .sin

flod eller strömmande, ej heller ^olus med sitt fräsande oroat,

huru skogen, som låg på bägge sidor, viste för dem resandom

ett underjordiskt rike i vattnet. På bägge sidor lågo stora hedar,

branta åt åkanten, med buskasier utsirade, hvilka i vattnet viste

en jord, som var brant, men sluttade ifrån oss liksom en under-

jordisk jord.» Snäppor och andra vadarefåglar sprungo på strän-

derna och stora hvita svanor kämpade med hvarandra på vattnet.

Sedan Lappmarksgränsen passerats och älfven genom forsar

blifvit »impossible att segla uppföre», började man att färdas på
det för dessa trakter karakteristiska sättet, i det att, sedan man

Lapp med »håp».

Efter teckning af Linnseus i dagboken öfver lapska resan.

lagt i land nedanför forsen, roddaren tar sin matsäck på ryggen,

uppdrager den lätta »håpen» och bär den, hvälfd öfver hufvudet,

öfver land till ofvanför forsen, hvarvid han »springer så med den

öfver både berg och dalar, att raggen knapt honom följa skulle».

LiNNiEUS själf gick efter, bärande sina saker, men utan att där-

för försumma att aktgifva på de djur och växter, som under van-

dringen öfver land visade sig. En förteckning öfver de vid Tu-

ken- [Tuggen-jforsen iakttagna växterna är synnerligen anmärk-

ningsvärd därför, att där för första gången namnet Linnoea^ före-

^ Det framgår häraf, att L1NN2CUS nu kommit till insikt därom, att

denna växt ej kunde föras till klocke- eller något annat bekant släkte, utan

borde bilda ett nytt sådant. I tryck framställdes Lmncsa-sVåki&t första gån-
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kominer; på andra ställen i dagboken, liksom i äldre Linneanska

manuskript, talas däremot alltid om Campanula se7'pillifolia, Num-

771Uiaria norvegica e. d.

Först den 30 på aftonen ankom Linn^us till Lycksele, där

han gästfritt och vänligt mottogs af kyrkoherden Ola Gran,

»en stilla, wacker man», och dennes hustru. Dessa visade sig

mvcket »angelägna om hans förmån» och sökte att öfvertala ho-

nom att hos dem kvarstanna, tilldess ett större antal lappar kom-

mit till Lycksele och där såväl fått se Linn^US, som ock ge-

nom tillkännagifvande från predikstolen erhållit upplysning om
ändamålet med hans färd. LFtan detta försiktighetsmått kunde

olycka lätt inträffa, ty »lapparne voro infidele att förtro sig, eme-

dan de ofta taga till bössan, då någon ovettandes till dem kom-

mer». De hade t. o. m. satt en bössa mot prästfruns bröst, då

hon en gång oförmodadt hade kommit till dem. Följande dag,

som var pingstdagen, »var ingen lapp vid kyrkan, emedan gäd-

dan lekte som bäst, hvilket är deras skörd», men till böndagen,

d. 8 juni, voro de att i stor mängd dit förvänta, emedan de el-

jest måste böta 10 dir smt och dessutom tre söndagar stå kyrk-

plikt. ^ Vid närmare eftersinnande afrådde dock värdfolket detta

uppehåll i Lycksele af fruktan för vårflodens väntade inträffande

och däraf alstrade svårigheter.
^

Gudstjänsten bevistade han pingstdagen i kyrkan, som »var

träffel. miserabel, af trä, så att då det regnar, blifver man helt våt,

lik en lada med bänkar så låga, att man måtte blifva krumpen».

Därefter begaf han sig åstad med Sorsele till bestämmelseort. I

början gick färden utan egentliga besvär; det enda, hvaröfver han

härunder — liksom ock flera gånger framdeles — uttalar sin miss-

gen i hans i Holland 1737 utgifna Flora Lapponica, och den holländske bo-

tanisten dr J. F. Gronovius uppgifves där såsom namngifvaren. — Professor

A. N. Lundström, hvilken under en resa 1877 en ej obetydlig sträcka följde

Linn^i, i det bestämda syftet att göra jämförelser mellan förhållandena på
hans tid och i våra dagar, säger sig ingenstädes hafva sett denna i Norr-

land vanliga växt så ymnig och frodig, som i Urnans älfdal och just vid

Tuggens vattenfall. Linn^us angifver ock, att han i Ume lappmark sett

Linncea-roivox af ända till i8 fots längd.

^ Ej underligt därför, att »de arma lappar beklagade sig öfver böneda-
gen om våren; de måste ofta, då åen hvarken bär eller brister, öfver med
största lifsfara, ja gå uti vattnet till armarne, ofta halfdöda». Quod nimis

dtirum est [hvilket är alltför hårdt], tillägger Linn^us.
* Såsom bevis på läkarkonstens dåvarande ståndpunkt må följande ur

dagboken här finna plats: »Här var en qvinna, som jämmerligen plågades
af grodor, hvilka hon druckit i vatten, då de voro rom förleden vår. Hon
kände, att de voro tre; hon hörde dem gjö [qväka] och de andra, som
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belåtenhet, är det sätt, hvarpå skogarna behandlades. Någon

skogssköfhng förekom då så mycket mindre, som i stället de

»stora skogarna af tall stå öde och fåfänga, ty ingen behöfver

timret, hvilket faller omkull och ruttnar bort»; på andra ställen

växte tallar, »höga, kikandes på stjernhvalfvet», men bland dem
»lågo skönaste timmerstockar ända längs, tvärt före, på sides etc.,

att man knappt framkomma kunde, hvilka blåsten kullkastat.

Detta land kom mig före som domicilium Pans» [Pans hemvist].

Upprepade gånger undrar han, om det »ej skulle meritera göra

tjära och beck häraf», på det att skogarna måtte komma åtmin-

stone till något gagn.

Färden började blifva besvärligare, och LlNN^El följeslagare,

en svensk nybyggare, »måste gå i strömmen och draga båten ef-

ter sig Y2 på en gång». Det var därför nödvändigt att upp-

söka en lapp, som kunde hjälpa dem vidare. Efter att förgäfves

hafva vandrat från den ena af lapparna öfvergifna platsen till den

andra, kände sig LlNN.<®:us så medtagen af trötthet, att han, med
fara att i den vilda skogen ej kunna af sin följeslagare åter på-

träffas, måste låta denne ensam fortsätta efterspaningarna. Detta

lyckades till sist, och han återkom med en lapp, med hvilken

Linn^US visserligen ej kunde tala ett ord, men som vänligt

förde honom till sin koja, undfägnade honom med fisk och friskt

vatten — det enda, som på denna tid af året var att erhålla —
samt därpå ledsagade honom till sin närmaste granne. Han för-

des därefter från lapp till lapp, och med deras tillhjälp kunde

färden fortsättas på det förr omtalade sättet medelst rodd och bå-

tens bärande förbi forsarna, först uppför Umeälf och sedan dess

biflod Juktan. Härunder kommo de slutligen till en så lång och

häftig fors, att man måste lämna båten och börja en både lång

och besvärlig vandring »per montes et fontes, per calles et valtes».

Vedervärdigheterna började nu (d. 2 juni) att blifva väl stora,

och snart befann sig den unge naturforskaren i en belägenhet, så

obehaglig, att den öfvergick allt, som han både förut och efteråt un-

der färden fick utstå. I sin dagbok skrifver LlNN.iEUS härom följande

:

»Äntel. kommo vi till ett sinus^ som gick in af åen. Det

måste vi vada öfver, up till nafveln i kalla vattnet. Då vi kom
midt på, var där en strok, så djup, att den djupaste stång knapt

suto jämte; hou stillade något sin pina med bränvin, salt dogo de intet af.

En likaledes hade för några år sedan haft samma passion och tog per hazard

in 3:ne mcces vo7nicas [räfkakorj, blef bra, men denna hazarderar ej. Tjära

rådde jag här till, det hon tillförne brukat, men hon kastar straxt upp.»
^ En grundare vik.
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räckte botnen. Här måste vi lägga öfver en stång att gå på i

vattnet med största lifsfara; jag tyckte mig då stå ut en farlig

sak. 3>

»Straxt efter begynte myrar, som mest stodo under vatten,^

dem vi måste gå en hel mil, tänk med hvad möda; hvart steg

stod vattnet upp till knäs; råkade vi ej på tofos,'^ gick länger.

Somligestäds gick djupet utan botten, att vi måste vända hela

trakten om. Våra kängor voro fulla med kallt vatten, ty kälen låg

på somliga ställen. Hade jag skolat utstått detta för et delictum

capitaky
^ hade detta straffet varit crudelt, men hvad skall jag nu

säga? Jag önskade då aldrig hafva påtagit mig denna resan.

Och på det alla elementer skulle vara contraira, regnade och blåste

till. Jag undrade sjelf, att jag med lifvet kom öfver, dock maxime

delassatus [ytterst uttröttad]. Sedan vi sökt den nya lappen

allestädes frustra [förgäfves], satte vi oss nider, sedan kl. yar

6 om morgonen, vrede våra våta kläder och torkade vår kropp,

fast kalla nordanvädret skadade oss så mycket på ena sidan, som
elden brände på andra och myggen stucko ad latera [på si-

dorna]. Nu var jag itinere satiatus [mätt på färden]. Hela

denna lappens land var mest myra, hinc vocavi Styx [hvarför

jag kallat det Styx\ Aldrig kan presten så beskrifva helvete,

som detta är ej värre. Aldrig har poeterna kunnat afmåla Styx

så fult, -der detta ej är fulare. Stygium peneiravi [jag trängde

in i underjorden]. Vi gingo åt villa marken, ej vetandes hvar

[Min följeslagare], som ej här varit på 20 år, gick åstad,

då jag hvilade mig vid elden, att söka efter [en annan lapp].

Jag önskade nu ingen ting mer, än att få resa floden tillbakas,

men jag fruktade att gå vägen till håpen igen, ty jag visste min
kropp ej var järn eller stål. . Jag önskade få gå 8 mil af 10 i

torr väg tillbakas till håpen, men gafs ej tillfälle. Lapparne, som
äro födde att slita ondt, såsom foglar att flyga, jemrade sig, att de
aldrig så varit framme; jag ynkade dem.» — Den plats, hvarest

de då befunno sig, var Lycksmyren, så kallad, emedan från den-

samma flyter en bäck till Lycksele. LlNN^US ansåg dess namn
böra ändras till Olycksmyren. ^

’ Det hade ett par dagar varit mycket varmt, sä att is och snö börjat
smälta. Vårfloden i Umeälfven hade ock böijat inträda.

* Antagligen felskrifning i stället för tufvor. Tofus - tuffsten.
® Ett döden värdt brott.

Professor A. N. Dundström yttrar därom följande: »Dycksmyren
belägen mellan Jukta-älfven och Windeln. Den eger en ofantlig

utsträckning och håller sannolikt 10 svenska mil i omkrets. Då jag sistli-
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»Vi väntade)'', fortsätter LlNNu®:us, »långt på dagen [d.
3 J

Juni] inemot kl. 2 efter middag efter den utskickade lappen, som I

omsides kom helt trött, hade sökt så många stabula [lapp- ,

kojor] fåfängt. Med honom kom ett folk, jag visste ej, om det

var man eller qvinna. Jag tror aldrig, att Poeten så nätt afbil- <

dat en furia, som icke denna bättre henne repraesenterade, att man

ej utan orsak måste tro, att hon var kommen från Styx. Pion såg

ut helt liten, ansigtet var helt svartbrunt af rök, ögonen bruna,

lysandes, ögonbrynen svarta, håret helt becksvart och omkring

hufvudet nedslaget; här på satt en röd, platt mössa, kjortelen var
|

grå, och i barmen, som såg ut likt grodskinn, hängde långa, slan- 1

kande, bruna bröst, men messingsmaljor ^ stodo omkring. Om- 1

kring siniis [midjan] hade hon en gördel, på föttren kängor. y
Jag blef rädd af hennes första åskådande. 1

Sjelfva furian talar dock till mig med veksamhet och medymkan:
|

’0 tu stackars karl, hvar för en svår ödets vilkor har drifvit tig |

hit, dit ingen förr vågat sig, jag har ännu ej sett främmat? Tu stac-
|

kars karl, hur har tu kommit hit och hvart vill tu? Ser tu hvad
|

för boningar vi hafvom, ser tu med hvad för möda vi kunnom fe

komma till kyrkan?’ £;

Jag frågade henne väg att komma någon hvart, antingen

fram eller tillbakas, dock ej d,en jag kommit dit. ’Nej, du karl. I*-

du måste tillbakas samma väg du kom, ingen annor väg gifs; fl

den slipper du intet. Ej heller är dig möjligt gå vidare, ty åen |

flödar allt för starkt. Af oss får du ingen hjelp till din resa, ty 1

min man är sjuk, som dig skulle mottaga, utan kan du komma ;

till nästa granne, som ligger i mil här från, kanske, där du fin- l

ner honom igen, han hjelper dig, men jag tror det är alldeles ;

fåfängt.’ I 1

den sommar (1877) besökte dessa trakter, hade jag tillfälle att pröfva de

svårigheter, hvarmed en vandring i denna myr äfven nu för tiden är förenad.

Är marken upptinad, nedsjunker foten för hvarje steg djupt i den af jern-

haltig ockra färgade gytjan. Underbart är i sanning, att Linn^us med sin

utrustning kunde taga sig fram så, som han gjorde. Hade han der stannat

ännu någon tid, tilldess det öfversvämmande vattnet hunnit upptina den frusna

marken, så hade det nog för honom varit omöjligt att komma derifrån. De
naturförhållanden, han från detta ställe skildrar, öfverensstämma fullkomligt

med de nuvarande. Uycksmyren är fortfarande en stor, glest skogbevuxen,

sumpig slätt, med enformig flora och myggfauna. Här och der vid horison-

ten synas ofta vissa, liksom af tätare skog bevuxna ställen locka vandraren

med hoppet om en mindre besvärlig väg — men då han dit framkommit,
upplöser sig skogen i samma enformiga slätt och ett nytt narrspel visar sig

på ett annat ställe vid horisonten.»
^ Maljor = prydnadsringar.
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Jag frågade, huru långt var till Sorsele. — ’Det vete vi ej’,

svarade hon, 'dock kommer du ej dit före 7 dagar här efter i

detta föret, sade min man.’

Jag, som redan kände mig sjuk af så stor strapsering, ge-

nom mårkor^ helt många och långa, genom mina egna sakers

bärande, ty lappen bar båten, genom nattvakande, genom det att

jag intet fått någon kokad mat på någon tid, genom mycket

vattendrickande, ty annat än fisk (ofta full med maskar och osal-

tad) och vatten gafs mig ej till uppehälle, — jag hade förgåts,

der icke prestmor gifvit mig ett stycke speke renkött med mig,

det dock för min mage utan bröd var ondt och gick bort osmält.

Jag önskade då än en gång råka folk, att få äta supesmat, och

vågade ej som laxen springa upp åt floden till min totala ruin.

Jag frågade, om hon hade någon mat för mig? 'Nej! utan tu

vill hafva fisk.’ Jag såg på den färska fisken, som var full med
mask i munnen, hvilken mättade mig af blotta påseendet, men
styrkte ej. Jag frågade efter rentunga, hvilken de pläga torka

och sälja, hvilken för sin behagliga fetma nog af förnäma aestime-

ras. Nej, svarades; än renost? ’Ja, men ej på i mil när.’ Om
jag hade honom, finge jag köpa? 'Intet vill jag’, svarade hon,

'att du af hunger skulle dö i mitt land.’ Då jag [sedan] gick förbi

deras koja, låg der 3 ostar under ett tak utan väggar; jag tog den

minsta, menandes dock ej behålla honom utan lofven, eljest re-

stituera honom; jag köpte ock honom af henne. — — —
Jag måste omsider nolens [mot min vilja] samma väg tillbaka,

dit jag aldrig mera önskade komma; jag trodde mig ej längre

fram att våga mig till Acheronta, ty det hade blifvit värre.»

Omsider »kommo vi til vår båt igen och foro ström utföre;

det gick fort och iag låg och tårkade mig i soolskijnet. Dagen
dernest gick vår båt sönder i forssen, mina opstoppade foglar och
våra stafwar foro sin väg, min [dag-]book hade iag vid bältet.

Lappen kom lyklig op til mig på hellen. Lappen wada til lands;

yxan war borte, han leetade sig en stång och lagade der hål på.

Der bants kläderna wijd och dem drog han först öwer; sedan
höll iag naken i stangen och fölgde efter, kom så öwer och tra-

wade gienom tiukka skogen, hungrig och trött. Iag kom till en
annan lapp och fick fisk; kom sedan til en nybyggare. Der
steekte wij halftårra laxöringar på glö, delicat, utan brö.»^

^ Landsträckor, som vandras för att förbigå forsar.
^ Prof. L. Robergs anteckningar efter LiNNaji diktamen; niscrpt i

Bergii brefsamling (vol. XX p. 21-27) i Vet. akad:s bibliotek, tryckt i

CarIv von Linnés svenska arbeten häft. V sid.

Lin ni.
7
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Slutligen, sedan LlNNJEUS »sä crudelt hungrat, varandes utan

bröd och dricka på 4:de dagen, utan kokesmat, utan supesmat,

[nästan] allenast litet speke renkött, det magen ej kunde fördraga

eller förtära», kom han åter till Lycksele prästgård och fick där

sin hunger stillad. Resan fortsattes sedan, utan att något an-

märkningsvärdt timade, till Umeå, dit han anlände den 8 och där

han kvarstannade till d. 12 juni.

Kosan styrdes nu åter mot norr, först till Skellefteå och .se-

dan till Piteå, dit L1NN./EUS anlände sent pä kvällen d. 15. Det

enda anmärkningsvärda, som härunder timade, var att han lyc-

kades, »fastän hästen gick i full gång», fälla en hökuggla, hvilken

förr ej kända fågel noga beskrefs och afbildades. — Färden var

angenäm, ty »skogarne äro här härliga af tall, gran oeh öfverflö-

dig björk, hvar af ingen ort är angenämare i Sverige att resa

genom om sommarn. Innevånarnes mesta pengar göra de af brä-

der ä 16 styfver smt. för tolften och tjära 6 dir kpmt tunnan».

Den erfarenhet, som Linn.^EUS gjort under sin misslyckade

färd in i Lycksele lappmark, vållade, att han ej längre brådskade

att komma till Qälls. I Piteå kvardröjde han till den 21; det,

som förvånade honom mest, fanns i borgmästarens lilla trädgård,

nämligen ett med omsorg vårdadt och såsom en sällsynthet be-

traktadt exemplar af vår vanliga bolma {Hyoscyamus). Dessutom

gjordes exkursioner dels kring själfva staden, dels ut i skärgården

(till Långön), men utbytet blef ej synnerligen stort. Likadant

var förhållandet i Luleå nya stad, ^ till hvilken han d. 21 begaf

sig, men som han snart lämnade, »emedan ingen ting stod der

att profitera, .... och ankom straxt till gamla Lule, mil der

ifrån, sjövägen, emedan ingen häst var i staden». Där kvardröjde

han till d. 25 och sysselsatte sig med undersökning af en hälso-

källa samt med botaniska och zoologiska iakttagelser.

Sommaren i all sin härlighet hade nu inträdt: vädret var

sedan några dagar »solsken, varmt och mest stillaktigt, än-

garne fröjdade sig nu med en skön och härlig prospect och allt

gynnade ögonen och helsan». Träd och buskar löfvades hastigt

och bland dem ådrogo sig nordens talrika videarter, som LlN-

N^US förr ej skådat, hans särskilda uppmärksamhet. »Är

^ Denna beskrifves sålunda: »Nya Dule är en ganska liten stad, ligger

inom en fjärd och är en peninsula. Jordmånen är ganska steril; staden lig-

ger på en liten convexité af stenrör, fyld upp med sand och mår [= grus],

så att det tycks, liksom hafvet skolat hortfrätet all den mylla förr varit, och

såsom ett rofdjur lämnat bara benen kvar, id est stenarne, hvilka det dock

kastat sand öfver, att ingen skulle se det.»
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sommaren», förklarade han, »kortare här än alla andra städes i

i verlden, så tillstår jag ock, att han är angenämare. Aldrig i

mina dagar har jag lefvat friskare än nu.»

Tiden var nu inne att söka komma upp till fjällen. I en

stor båt, »som 4 å 5 karar drogo opför strömen,» dem han »be-

tala måste, så mycket de begärte», ^ begaf LlNN^US sig d. 25

uppför Luleälfven^ och kom d. 28 till Storbacken, där Lapp-

marksgränsen öfverskreds och hvarifrån en dryg och mödosam

fotvandring företogs till Jockmock. Härunder fick LlNN^US för

första gången se en skymt af de efterlängtade snöklädda fjällen,

»fast de låg ännu träffel. långt borta». Tydligare visade de sig,

sedan han lämnat Jockmock och kommit till Randijaur, ty där

skådade han »ej annat än obtusa och aflånga, höga berg, hvilka

koxade öfver hvarandra, och de bortesta höllo snö». Kommen
ännu längre bort, såg han (d. i juli) midnattssolen, som han »hålt

icke för minsta natursens miraeulum. Hvilken af exteris skulle icke

sådant ega lust att se?» — Efter ett uppehåll vid »Kiurivari»

[= Kedkevara], där man förut bearbetat en silfvermalmsådra,

kom han till Qvickjock, hvarest »den namnkunniga Pastorskan

Grot» välvilligt ombesörjde, att han fick en lapp, hvilken gjorde

tjänst både som tolk och som vägvisare, hvarjämte hon gaf

honom »förplägning till 8 dagars kost» för att upphjälpa den

traktering, som väntade honom bland lapparna.

Och så drog han d. 6 juli till fjälls. Det första, som han

besteg, var Vallivare, »som var väl mil högt».^ Hvad han

på detsamma fick skåda, öfverträffade hans djärfvaste förväntnin-

gar. »När jag kom på sidan af det», säger han, »tycktes jag fö-

ras uti en ny verld, och när jag kom uppå det, visste jag ej, om
jag var uti Asien eller Africa, ty både jordmånen, situationen

och alla örterna voro mig obekante.» Nästan alla de växter,

hvaraf han förr under färden fägnats, påträffades åter här och

dessutom »så många, att jag sjelf fasade, och tyckte mig fa mer,

än jag bestyra kunde». Äfven under följande dagar, så länge han

vistades bland fjällen, påträffades ständigt af honom förr ej sedda

^ L. RoberGS anteckningar.

^ Härunder anträffade han vid Haresby [Harads], hvarest Pcdicnlaris

Sceptriun Carolinum 1695 iakttogs af O. Rudbeck, dennes och hans följesla-

gares nanm i ett träd inristade. (Flo7-a Lappon. p. ig8.)

^ I Nouvelle Biographie gcnémle^ utgifven af HcEFER, XXX s. 2po (Paris

1860) lämnas den öfverraskande nyheten, att Linn^:us vandrade öfver »la

chaine du Spitzberg prés de Walliw^ar». Man får häraf ett begrepp om till-

förlitligheten af öfriga uppgifter i sagda biografi.
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växter, hvarom mer eller mindre utförliga beskrifningar samt teck-

ningar i dagboken vittna. Äfven med fjällens djurvärld fick han

göra bekantskap: med fjäll-lämmeln, rödingen, fjällripan^ m. fl.

Särskildt var renen föremål för hans lifliga intresse och noggranna

iakttagelser; han hade ock godt tillfälle därtill, ty vid lappkåtorna

»voro de som skogen oräkneliga» och bildade »en sådan mörja,

som myror i myrstacken».

Åtföljd af den tolk, som han erhållit i Qvickjock och som

»wart stikken, efter LlNN^US stannade här och där vid örter,

han fan»,^ styrde han kosan allt längre upp bland fjällen och

måste där »lefva på Lapparnes nåd och onåd» samt af hvad han

af dem till sitt uppehälle kunde erhålla. Härunder försummade

han ej att anteckna och, där så behöfdes, afbilda allt, som han

erfor rörande lapparnas lefnadssätt, klädedräkt, sjukdomar m. m.

Af allt framgår, att han trifdes godt i denna för honom främ-

mande värld, så full af märkvärdiga föremål och företeelser, äfven

fastän han hade svårt nog att förlika sig med en del af den mat,

som för honom framsattes, samt med den brist på renlighet, som
stundom gjorde, att »appetiten förtogs» och längtan väcktes efter

mera civiliserade bygder.^ Därjämte klagade han öfver att »myg-

gen voro ock svåra».

Långa uppehåll gjordes ej under vandringen och redan d. lo

juli hade han hunnit till sjön Virijaur. Här blef han utsatt för

ett äfventyr, som lätt kunnat för honom blifva ödesdigert. Un-
der ett snöfält, som han öfvervandrade, hade en flod brutit sig

väg och bildade ett snöhvalf. Då LlNN-<®:us gick däröfver, brast

detta och han skulle nedstörtat i djupet, om han ej lyckats få

tag och hålla sig fast med händerna. Man skyndade efter hjälp

till en närbelägen kåta, hvarefter han »drogs upp af 2:ne med
rep och blef oskadd, allenast våt och slagen på låret», och det så

svårt, att han en hel månad hade obehag däraf.

Följande dag passerades gränsfjällen mellan Sverige och

Norge, där allt var snötäckt. En häftig storm blåste, drifvande

med sig snöblandadt regn eller isslagg, hvilken »fäste sig som en

^ Sitt första möte med denna beskrifver han sålunda: »De smärre fjell-

ripor .... hade sina ungar. Jag tog en, modern lopp in på mig, att jag
henne kunde tagit, språng stadigt om mig; jag hade loo gånger utan möda
kunnat dräpit henne, om icke jag haft försyn göra de små ungarne värnlösa
1 sina unga år och betänkt mödrars hjärtlag. Jag gaf henne sin son igen.»

* L. Robergs anteckningar.

Äfven i andra afseenden än beträffande födan måste Dinn^Eus under-
kasta sig följderna af lapparnas bristande snygghet. Så t. ex. då han »ville

hafva linkläder tvättade, det de ej mer förstodo sig på, än koen på muskott».
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isskorpa på skorna och ryggen», och så våldsam var vindens

styrka, att vandrarna ej endast drefvos framåt, utan ock »esom-

oftast fölle kull och trillade ned långa stycket för berget». »En

gång trillade jag ett bösseskott, och var då ej mycket till [att]

jag råkat på kanten [af fjällbranten] och slutat comedien; så starkt

var vädret.» Lycka var dock, att vinden var ostlig; »hade vi»

— säger Linn^US — »haft detta vädret emot oss, aldrig hade

vi utstått så lång väg och besvärlig».

Efter en sådan mödosam marsch 3 å 4 mil började förän-

dring inträda. De under snötäcket rinnande bäckarna flöto mot

väster, ur snön började nakna klippor att framsticka och snart

syntes i fjärran hafvet. Hela landskapet liknade, uppifrån sedt,

en grönskande trädgård i miniatyr, hvari de högsta träd föreföllo

ej mer än fotshöga. Nu bar det af utför fjällbranten, och —
säger Linn^US — »när vi omsider kommo neder, hvad fick icke

jag för nöje för min trötta kropp? Jag kom då utur ett kallt

och fruset fjäll, neder uti en varm och sjudande dal (jag satte

mig neder att äta smultron); för snö och is såg gröna örter stå

uti sin ljufvaste flor (så högt gräs hade jag aldrig sett på någon

ort); för starkt väder en träffelig lukt af Trifolio jiorejite^ och

andra örter. — — — Jag ... . fick svalka mig med komjölk och

vederqvickade mig med mat samt sitta på stol.» Men på samma
gång kunde han ej undgå att med undran se, huru de tvenne

lappar, som följt honom, ej visade någon trötthet, utan tvärtom

genast började springa och leka, hvarför han tog sig för att »re-

solvera den fråga», som dr RosÉN » committerat», näml. denna:

>'>Cur lappones adeo pedibus celeres?» ^ Och sedan han i dagboken

utförligt besvarat denna fråga, fogar han därtill och besvarar en

annan: Cui' lappones adeo salub}'es?^

Det var till Sörfjorden i Nordlanden, som Linn^US ankom-

mit. I dennas innersta vik kvardröjde han hos en där bosatt

skeppare ett par dagar, hvarunder han sysselsatte sig med un-

dersökning af hafsdjur och hafsväxter, dörjande af sej o. s. v.

^ Blommande klöfver.

® Hvarför äro lapparna så lättfotade? — Härtill augifver han 8 samver-

kande orsaker, bland hvilka skodon utan klackar, öfning från barndomen,

köttdiet, måttlighet i mat och dryck, småväxthet o. s. v.

® Hvarför äga lapparna så god hälsa? — Detta beror enligt Linn^^us

på luftens renhet, väl kokad föda, kall mat (de vänta, att »kokad mat får

kallna, ej springa med stöflar och sporrar i maten»), vattnets utmärkta ren-

het, ostördt sinneslugn, måttlighet (i det att de ej som bonden äta, »till råc-

ken må spricka»), ringa bruk af rusdrycker, från barnaåren mot kölden här

dad kropp samt köttdiet.
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Den 14 begaf han sig längre ut i fjorden för att komma till den

beryktade Malströmmen, dit dock ingen var villig att följa honom.

Vinden var ock motig. Han måste stanna i Rörstads prästgård,

hvarest kapellanen JOH. RasCH — »hvilken varit uti Westindien

och Afrika» och »beskrifvit sin resa artigt med åtskilliga fiskar

och växter» — »undfick honom honett».
^

Uppehållet varade

dock där ej längre än till följande dag, då han återvände till

fjordens botten. Där råkade han åter ut för ett äfventyr, och

detta af farligaste slag. »När jag gick upp emellan bergen att

plocka smultron», berättar han, »får jag se en lapp, som gick

Ruotevare, beläget vid Linnaei väg genom Lule Lappmark.
Efter fotografi af F. Svenonius.

med bössa att söka efter fogel. Jag brydde mig om honom in-

i

tet, förr än det small, då jag såg mig tillbakas och han var täme-

I

ligen när mig, dock inunder. Kulan slog emot en sten straxt

ofvan före mig. Jag Gudi evigt lof slapp, och han språng. Ho-
nom såg jag ej mer, men jag fogade mig straxt hem.»^

1

1

I

* Härtill fogas i dagboken: »Här var en vacker dotter, som het Sara
Rasch, om 18 år, extraordinairt skön; måste äntel. skrifvas till, ty hon har

I

sagt sig aldrig tro, att någon redelig svensk skall komma till henne.»
^ »Då Linn^us drager på härtsfängaren», säges det i en annan skil-

i

dring af detta äfventyr, »löper han, att han undslapp.»
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Detta lappens försök att beröfva en fredlig främling, som
han förr aldrig sett, lifvet — något, hvarför LlNN^US, såsom förut

omnämnts, blifvit varnad i Lycksele — torde finna sin förklaring

i lapparnas dåvarande misstro till alla obekanta, till deras natio-

nalitet ej hörande personer samt i deras vidskepliga fruktan för

dessas förmenta trolldomsförmåga. Såsom exempel härpå kan

tjäna, hvad LinNtEUS anför från sitt vistande vid »Sönjorden:

»Jag viste en lapp några ritningar i min bok. Han blef rädd, tog

af mössan, neg, lutade ned hufvudet och darrade med händren

mot bröstet, mumlade litet med munnen, liksom af största vene-

ration, viljat dånat.»

Härtill kom ock lapparnas ej obefogade förbittring öfver och

förskräckelse för den allt annat än vänliga behandling, som de ej

sällan fingo röna af svenskar och norrmän, med hvilka de kommo
i beröring. LlNN^US omtalar härpå flera exempel. ^ En följd

häraf blef ock den, att en främmande, som färdades i fjällen,

hade svårt att få någon vägvisare, emedan lapparna hellre togo

till flykten. För dylikt var äfven LlNN.^US utsatt, och härvid

gick han — då nöden hade ingen lag — till väga på samma sätt

som sina landsmän, d. v. s. genom hotelser tilltvingade han sig,

hvad han ej kunde med goda ord vinna. Då vid ankomsten till

en kåta därvarande lapp flydde, ville den lapp, som dittills varit

hans vägvisare, »ej obligera sig till att följa, förn LlNN^US med
värjan lofvade stryk; betalte dock honom väl för det förra och

bad mycket om hans assitance». Lappen försökte att springa sin

kos, men upphanns, då han darrande lofvade att medfölja vidare,

hvilket ock skedde, dock så, att han fick gå före för att vara

under ständig bevakning. Då man slutligen kommit till nästa

lappkåta och Linn^Us tittade in i densamma, passade den nöd-

tvungne vägvisaren på och »tog till ett par fötter, ej tillbaka,

utan sides åt berget, att raggen honom ej hinna skulle, lemnande

både pengar och afsked». En annan gång — det var vid an-

komsten till Kaitom — skyndade alla lapparna i vild fart från

sina kåtor, så snart de på långt håll fingo se Linn^US och hans

följeslagare, och vågade sig ej tillbaka, förrän denne åter aflägs-

‘ Ett må här finna plats: »I Norrige hörde jag ett underligt grepp,

huru som en brukt att taga från lapparna [troll-jtrummorna och några [af-

guda-]bilder. När han fick spaning, beder han lappen taga fram trumman;

lappen nekar. Då han länge fåfängt budit, tager han armen på honom, fö-

rer upp tröjan och förrn lappen det kan se, öppnar ådrena; lappen häraf då-

nar och beder om lifvet, säger sig vilja gifva fram, då han [= den andre]

straxt förbant, och således procederade med många.»
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nat sig. — Det anförda kan tjäna till ytterligare bevis på de

svårigheter, hvarmed den tiden en färd i dessa trakter var förenad.

Den 15 företogs vandringen tillbaka till Lule lappmark, därvid

dock kosan ställdes mera åt norr, åt Kaitomsidan. Först stretade

Linn^EUs och hans följesslagare under stark sommarhetta uppför

fjällbranten, oupphörligt af den ena höjden öfver den andra gäc-

kade i sin tro att hafva nått toppen; »jag tror», förklarade LlN-

N^us, »sjelfva backen var öfver i mil hög, men värre än 2 mil

att gå uppföre, och hade vi ej fått så tillräckeligt vatten, hade vi

försmäktat». Slutligen kommo de dock upp, då »kläderna, som

Lule lappmark: Glaciärspricka.

Efter fotografi af F. Svenonius,

med svett voro genomvåta, begynte blifva styfva af frost». För
att nå en lappkåta, måste man utför en så tvärstupande backe,

»den ej gå kunde, utan måste lägga sig på ryggen och
asa*^ ned, hvilket gick uti en sådan forss, som en pil skjutits, ty

det var ganska högt och brant». Med knapp nöd kunde LlN-
N^Us stanna farten, alldeles innan han skulle hafva åkt ned i

en fjällflod, som skurit sig väg djupt i snön.

Följande dag passerades glaciärerna på svenska sidan, men
därunder insveptes de vandrande i en så tjock dimma, att de ej

sågo öfver 2 alnar från sig, och »voro då såsom en olärd sjöman,
satt uti vilda hafvet, der han ser intet land och på alla sidor har
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att frukta stcnklippor, ej heller hafver kompass». Man kunde

här frukta att störta ned antingen utför fjällbranten — hvilket händt

en lapp några år förut — eller i en ström, »som skurit genom
snöen så djupt, att man hissna kunde se nederföre». Till all

lycka upptäcktes ett renspår, hvilket följdes och ledde ur den

farliga belägenheten.

Den 17 passerades åter Virijaur och färden fortsattes från

kåta till kåta. Den 20 på e. m. voro de framme vid smälthyt-

tan i Qvickjock, som lämnades först d. 23. Under sitt vistande

därstädes, liksom ock under färden mot Luleå, var LlNN^US
förnämligast sysselsatt med inhämtande af upplysningar om lap-

parnas seder och bruk, husgeråd, renskötsel, jakt, sjukdomar m.

m. samt med nedskrifvande af utförliga anteckningar härom.

Under denna färd, hvarom f. ö. icke mycket är att säga,

gjordes ett uppehåll vid Purkijaur, hvarest pärlfiske sedan någon

tid bedrefs. Detta ville LlNN^US se på nära håll. Anländ till

sagda sjö i solnedgången d. 26, nödgades han och hans följesla-

gare, då ingen båt fanns att tillgå, göra en flotte för att därmed

komma till den en half mil därifrån på en ö liggande gården.

»Natten blef af dimba helt skum->, och därunder kom man om-

sider midt i strömfåran, hvarigenom flottens stockar höllo på att

slitas isär från hvarandra; »wädret och strömmen hulpos åt att

draga honom på sidan, så att han med största plats undslapp

forsen». Omsider lyckades man dock att rädda sig ur denna

lifsfara och komma till ön, där en i pärlfiskeri förfaren följesla-

gare kunde erhållas.

Denne gjorde nu en flotte af 5, 2 famnar långa stockar; en

med björkvidja ombunden stor sten blef ankaret, vid hvilket fä-

stes andra björkvidjor, som bildade ett ankartåg. En lång

stång gjorde tjänst som styre, och på denna farkost begaf man
sig ut i forsen, där förankring skedde på sådana ställen, där i

det klara vattnet pärlmusslor sågos på bottnen. Liggande framstupa

på flotten, upplockade perlfiskaren med en 2 famnar lång trätång

musslor, men några perlor erhöllos denna gången icke. Nu voro

ock de flesta musslorna borttagna, men då man först upptäckte,

att sådana här funnos, »sades, att man knapt kunde komma till

botten för snäckor». Också »lågo på stranden en oändlig qvan-

titet upbrutna pärlemusslor, uti hvilka man sökt pärlor».^

Efter detta uppehåll fortsattes vandringen, och snart råkade

man ut för ett nytt äfventyr. Man kom nämligen till ett ställe.

Ku liandskrifven promemoria af Linn^us i lyinn. soc:s bibliotek.1
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där skogseld för ett par dagar sedan rasat; det brann ännu i

torra stubbar och myrstackar. Någon fara syntes dock ej vara

för handen, men — berättar LlNN^US — »när vi gått så en

half fjerding, kom ett litet väder; straxt blifver ett knall och fall

i skogen, såsom ibland manskap uti en stor armé, då fienden

lossar an. Vi visste ej, hvar vi oss vända skulle; för rök kunde

vi ej vara stilla, tillbakas tordes vi ej gå, men förmodade fram-

före skola snart slutas, som dock slog felt. Vi språng undan

träden, som vi såg förut falla åt oss. Somliga gånger föll det i

en moment, då vi stadnade af häpenhet, gifvande vår sak Ens

ejitiuin. En gång slog ett stort träd emellan mig och följesla-

garen, som dock ej gick öfver en famn efter mig, sed singulari

Dei fato tiierqiie salvus evasitd Men glada voro vi, som varit

fogelfria, blifva entledigande från Kains fruktan.» — Kort däref-

ter blef han, i stället för af mygg, grundligt plågad af de små,

blodtörstiga flugor, som kallas knott; »de voro mest besvärliga

med det de krupo på ansigtet och slogo i näsa och mun samt

ögon. Då de kommo att bita, veko de ej, fast man blåste al-

drig så starkt De betäckte linkläderna, att de blefvo helt

svarta; till att slå sig frå dem var omöjligt.» — Andtligen an-

lände han d. 30 på aftonen till Luleå, hvarifrån han genast tänkte

begifva sig till Torneå. Hela den 31 juli och en stor del af d.

I augusti blef han dock kvarhållen i Luleå af »ett stort regn och

grufveligt åskedunder med knall och brak, eld och blixt». Först

på e. m. den 3 aug. kom han till Torneå, där han blef gäst

hos prosten Abr. P^OUGT, »en hjertans god, wacker och from

herre», som »accommoderade LlNN^UM pretieuxt med hwarje-

handa slagz winer».

Här kvardröjde LlNN^US till d. 9, hvilande sig efter de ut-

ståndna strapatserna, men tillika undersökande vegetationen kring

staden. Särskildt sökte han att utfinna orsaken till den här år-

ligen gängse boskapssjukan, hvaraf »50 å 100 mest årligen» dö

och om hvilken man trodde, att den »antingen af spinlar, äl:r

det underliga watnet, äl:r något gräs förorsakas». Han fann den-

samma bero på förekomsten »till öfverflöd» af den giftiga spräng-

örten [Cicuta vtrosa) på kärrängarne. Botemedlet ansåg han vara,

att denna växten uppgräfdes och utrotades; »hon kunde praeoccu-

peras af en piga, som legdes der till på en månad att söka ut».

Vinsten häraf skulle för staden blifva »öfver 200 plåtar» årligen.

Den 9 aug. begaf sig LlNN^-EUs till Kemi, där han till den

* Genom Guds synnerliga skickelse kommo båda oskadade undan.
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1 1 var gäst hos prosten Frosterus, och vidare ett stycke in i

Österbotten, till Maxaniemi. »Men», säger han, »då jag kom

på gästgifvareg., fick jag hvarken häst eller mat, ty de förstodo

mig ej, ej heller ville förstå mig, ty reste jag tillbakas d. 12

aug.» Samma dag på aftonen kom han åter till Torneå och

kvardröjde där — utan att något synnerligen anmärkningsvärdt

inträffade — till den 17, då han, ehuru »vädret var contrairt»,

sjöledes begaf sig till Kalix. Under ett par af de följande da-

garna företog han utfärder till i närheten liggande öar, men äfven

här blef utbytet tämligen ringa.

I Kalix gjorde LlNN.®US bekantskap med domhafvanden i

orten, häradshöfdingen MiCHAEL Eurenius HöIJER, »en ädel,

fin och erudit herre», och följde snart denne tillbaka till Torneå

samt därefter i båt uppför älfven först till Kengis eller Svappa-

vari kopparbruk,^ samt därpå till Jonosuando järnbruk. Som
emellertid hård frost nu inträdde, hvilken vittnade om att hösten

för långt hade framskridit för att ett besök i Torne lappmark skulle

kunnat utföras, och då f. ö. intet synnerligen anmärkningsvärdt

här fanns att iakttaga, vände han med samma båt om, hade en

snabb resa utför älfven samt återkom till Kalix, där han »efter

en stark och långsam fatigue hwilade sig hos häradshöfdingen

HöIJER uti hela 6 dagar » .
^ Härunder sysselsatte han sig förnäm-

ligast med att i den omgifvande trakten (äfven i Råneå socken)

insamla och beskrifva där förekommande svampar, hvarjämte han

ej försummade att ytterligare göra sig underrättad om jordbruket,

folkets ekonomiska förhållanden och lefnadssätt m. m.

Med återfärden till Kalix var emellertid hemresan ej an-

trädd, utan orsaken till hans återvändande till förut besökta trak-

ter, liksom till hans relativt långa uppehåll i Torneå och dess

närhet, var en helt annan. Bland de personer, med hvilka han

under resan gjort bekantskap, var ock bergmästaren Seger SVAN-

BERG, i hvilkens sällskap han tillbragt ett par dagar vid Qvick-

jock. Som denne »funnit nöje uti LlNN.^1 conversation, tilböd

han sig att lära honom proberkonsten på en kort tid», om han

ville besöka honom i hans hem. Björknäs nära Kalix. Detta var

' I Einn.^ 1 dagbok finnes en lucka för tiden d. 20—30 augusti, men
denna fylles i någon mån af uppgifterna i den till Kgl. Vetenskapssociete-

ten ingifna reseberättelsen.

»Hans fru Britta Maria SooT, Smolanda, [var ett] ornamentum ma-

tronarum et omnium suae sexus prima [= en prydnad bland fruar och den

främsta bland alla af sitt kön] i skiönhet .... Här såg jag ock det bäst

conditionerade huushold i Nr;bn.»
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ett anbud, hvarpä LlNN^US med ifver tog fasta, men vare sig

att Svanberg ej förr hemkommit från sina ämbetsresor eller för-

hållandena i dennes hem lade hinder i vägen, fick han först den

4 sept. komma till Björknäs. Dagen förut hade han i Kalix

kyrka stått fadder åt SVANBERGS nyfödde son, »som ock blef

kallad Seger».^

Nu börjades en tid af träget arbete i en för LinnaiUs all-

deles främmande vetenskap, mineralanalys eller proberkonst. Ars

docimastica, såsom den då för tiden kallades. Härmed var han

så ifrigt sysselsatt till d. 14,^ att hans dagbok för dessa dagar

innehåller endast några få, tämligen obetydliga anteckningar. Kort

var väl denna lärotid, men lärarens och lärjungens förenade ifver

och den senares ovanligt snabba uppfattning gjorde dock, att

hvad därunder inhämtades väckte — såsom framdeles skall förtäljas

— ej ringa uppseende vid universitetet.

Tiden var nu inne att tänka på hemfärden, och Linn.^US

hade därvid att välja mellan trenne vägar, näml. sjöledes till Stock-

holm eller landvägen väster eller öster om Bottniska viken. Se-

dan lång tid motiga vindar och den framskridna årstiden bestämde

honom att undvika sjöresan, och vägen längs Finlands östra kust

föredrogs, emedan, som han säger, i ett nytt land är alltid något

nytt att se, under det att en resa samma väg tillbaka som fram

skulle antagligen erbjudit endast litet underhållande eller upply-

sande. Han lärde sig därför finska benämningar på sådant, som
han trodde sig bäst behöfva, och ansåg sig därmed rustad till en

Finlandsfärd. ;

»Uti kulit och regnaktigt väder reste LlNN^Us från Björke-

näs» för att fortast möjligt återvända till Upsala. Vägen togs

härvid först till Torneå, där han på gästgifvargården hade en

»artig conference med stormäktig Ländsman,»^ samt vidare mot
söder längs finska kusten. Härunder besöktes som hastigast Uleå-

borg. Gamla Karleby, Jakobstad, Nya Karleby, Vasa, Christina

‘ Han gjorde detta så mycket hellre, som han 1730 ansett sig ej hafva
råd att betala 30 dir s:mt för erbjuden undervisning härutinnan. Härför fick

han uppbära förebråelser af en faderlig välgörare (antagligen Oiv. Rudbeck),
som förklarade, att L1NN.1EUS bort begagna detta tillfälle, äfven om han där-

igenom skulle tvungits att ett helt år åtnöja sig med endast sill, bröd och
vatten till föda.

Denne Einn^Ei gudson blef endast några veckor gammal.
” Då Einn^us i en senare autobiografi uppgifver, att han »lärde af

Bergmästar Svanberg i Calix på 2 dagar och en natt Proberkonsten», be-
ror detta säkerligen på ett minnesfel.

* Robergs anteckningar.
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och Björneborg, och d. 30 på aftonen skedde ankomsten till Abo.

Naturligt är, att under denna forcerade färd stort tillfälle till iakt-

tagelser och undersökningar ej kunde gifvas. Förnämligast var

det landtbruksförhållandena samt folkets födoämnen, bostäder,

klädedräkt o. d., hvarom anteckningar gjordes i dagboken. De
»svarta och genomsotuga» pörtena, hvilka hade luckor i stället

för fönster och i hvilka det »luktade naiizeabundum^ af sur sik*

samt »var så hett, att näsan måtte brännas af» och så rökigt, att

ögonen blefvo ständigt rinnande, utgjorde upprepade gånger åter-

kommande föremål för hans förargelse. Med bedröfvelse såg han

ock de milsvida hedarna, uteslutande betäckta af ljung, som trot-

sade alla utrotningsförsök, hvarför allmogen förklarade, att två

växter skulle förstöra världen, nämligen ljung och tobak.

I Abo kvardröjde LlNN^US till d. 5 oktober. Öfver Aland

och Grisslehamn gick nu färden, och d. 10 »kl. inemot i om da-

gen» anlände han slutligen till Upsala. Med tanken på de många
under den långa färden lyckligt genomgångna farorna afslutar han

sin dagbok med orden: Ens entiuin sit laus, honor etgloria insceculis.
^

Att den resa, hvars förlopp nu skildrats, i vårt land och

särskildt på de besökta orterna skulle väcka ett ganska stort

uppseende, framgår af flera omständigheter, och ej minst af

det välvilliga mottagande, som i rikt mått nästan öfverallt kom
den unge naturforskaren till del. ^ Utan de upplysningar, den

hjälp i råd och dåd, som villigt honom lämnades, skulle resans

utbyte säkerligen ej blifvit så rikt och värdefullt, som nu blef

förhållandet. Endast på ett ställe, i Jockmock, bemöttes han med
bornerad afvoghet, i det att därvarande kaplan och skolmästare

— huru olika deras åsikter för öfrigt än voro — »begge undrade

på att Kongl. Societeten kunde kalla der till [= till Lapplands

undersökning] en student och ej kunde trodt sig finna der uppe

en så duktig karl, som sådant kunde uträtta, och hvar för sig ve-

lat samma besvär påtagit sig».^

' Vedervärdigt.

^ Alla väsendens herre vare lof, pris och ära i evighet!
® Om åtskilliga bland de personer, med hvilka han kom i beröring,

har han antecknat, att de »fägnade mig wähl», »accomoderade mig honett
med win och mat», »bewisade mig ett exempel af gunst», »lät lossa stycken
för mig», »skiänkte mig en lustig snusdosa», »dito en kostbar magnet» o. s. v.

Om bergmästare Svanberg, »en extraordinär artig man», förklarar hiNN^us,
att han »antog mig som sin son, jag [honom] för min far».

Huru kompetenta de härtill varit, framgår af deras samtal med hiN-

N.<EUS. »Paedagogus reprehenderade mig, att man lägger sig så mycket på
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Att de resultat, som under färden vunnits, skulle, när de ef-

ter hemkomsten blefvo bekanta, ådraga sig en mindre vanlig upp-

märksamhet, är icke underligt, och helt naturligt är, att detta i

främsta rummet borde blifva förhållandet i Upsala, där en redo-

görelse för färden först framlades. Detta skedde vid Kgl. Veten-

skapssocietetens sammanträde d. 9 nov. 1732. I det vid detta

tillfälle af dr Rosén förda protokollet förmäles: »Uplästes D.

LlNN^I berättelse om dess resa till och ifrån Lappmarken, med

de fahrligheter och det arbete han derwid utstått, och hwad han

derwid uträttat, och hwad nytt och märkwärdigt uti de 3:ne Na-

turens Riken der kunde förefalla, hwarpå han Cataloguer och be-

skrifningar bifogade, tillika med exemplaren af Insectis, minerali-

bus, en flygande Ikorn, ett brunt djur af Råtteart, kallad på

Lappska Mink»’^ etc. Antagligen befann sig bland dessa »cata-

loguer» hans Flovula Lapponica eller den förteckning öfver de i

Lappland anmärkta växterna, af hvilken början intogs i Åcta

Literaria et Scientiarum Suecica för år 1732 (p. 45—58)^ — ett

detta verldsliga gycklerit, och alltså ty värr försummar det andliga och mån-

gen med sitt fikande i studier blifver förderfvad. » Kaplanen åter »begynte

resonnera om skyarne i Lappmarken, huru de stryka bergen, taga bort ste-

nar, träd och creatur, dem de föra bort. Jag tillskref detta», berättar LiN-

N^US, »hvad troligt kunde vara, det starka vädret, och att skyen eljest in-

tet lyfter; han log åt mig, sågandes mig aldrig sett någon sky (som ej heller

varit på alpibus). »Jo», svarade jag, »då dimma är, går jag i skyen, och då

dimman faller neder, straxt regnar det nedan för mig.» Åt sådant pärle-

stickeri log han med ett risu sardonico .... och sade, att skyen var solid.

Då jag det nekade och han styrkt sig med ett dictimi scriphcrce [= bibel-

språk], log han åt min enfaldighet; sade sig dock skola lära mig, att ett

slem continuerligen efter regn sitter på bergen, der molnet strukit. Då jag

sade det heta Nostoc och vara vegetabile, dömdes jag med PauIvO för rasande

och mycken konst gjort mig galen. Äfveu log han åt Philosophis naturalibus,

som alt med sitt förstånd vilja begripa Rådde mig dock tro folk, som
förstode sådant, och icke, straxt jag kom hem, skrifva en disputation med
alt sådant galet.» — »Jag, admirerade», förklarar Dinn^us, »att en så stor

högfärd och ambition, så stort oförstånd och gemenhet, så stor envishet och

gement resonerande skulle finnas uti en präst, som gemenligen borde vara

en studerad man; ja mer, att en öfver 12 års gammal studiosus ej bättre

läst sin bok. Jag förstår ock väl, hvarföre dessa bussar voro kastade afsides

från folk.»

* Skinn af båda dessa djurarter hade han såsom gåfvor mottagit i

Åbo.

^ Fortsättningen, hvilken utlofvades skola komma •»proxiines>, publicera-

des först 1738 i den då utgifna delen för 1735 (p. 12— 22). Dröjsmålet vål-

lades af And. Cudsii utländska resa, under hvilken »ej hafver något utkom-
mit i Allmänheten, som kan vittna om Kongl. Societetens verksamhet under
den tiden». (ProSPERIN, Tal om Kongliga Vetemkaps Societcten i Upsala s. 30).
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arbete, som är anmärkningvSvärdt därför, att det (med undantag

af den ofvan omtalade dispiitationen om Sceptrum Carolinmn) är

det första af LiNNiEUS författade, som blef befordradt till tryck,

och likaledes det första tryckta, hvari sexualsystemet blifvit an-

vändt. Dessutom framlades då en förteckning på gjorda iaktta-

gelser eller »rön», uppgående till ett mycket betydande antal.

Sådana voro, bland andra, beträffande a) minerahiket

:

om ett

slags järn, som ej drager magneten; om gedigen alun i Lule lapp-

marks berg; om svart, järnhaltig sand i alla floderna; om snäck-

jord i Hälsinglands skogar; om den bergart, hvaraf fjällen bestå;

om en %saxuin seininiferMin^\ om pärlfisket i Purkijaur; b) växt-

riket: om 23, till största delen förr obekanta videarter; om ett

mot all köld härdigt gräs; om betesväxter, som gifva smör en

höggul färg; om lapparnas kärleksdryck; om lapparnas moxa el-

ler björkvedsfnöske, som antändt användes mot många sjukdomar;

om en växt, som gifver mjölken, utan att den ystes, fasthet af

ost; c) djurriket: om Carolinafågelns historia; om den förut obe-

skrifna fisken Solsensogd; om en insekt, som genomborrar renar-

nas hud; d) ekonomiska ämnen: om 10 slags nödbröd i Norrland

och Finland; om 16 olika slags mjölk i Västerbotten; om kråkor

såsom väderleksspåmän i Finland; om lapparnas tre slags kom-

passer.^ Härtill lades sedan vid Vetensskapsocietetens samman-

— O. KunTze; (Revisio genertmi plantariivi s. LXXIV) har gjort sig mycken

möda att åt Linn^us förvärfva författarskapet af den i samma Acta

införda Plantarum circa Upsallam sponte nacecntium Catalogus, oaktadt hlN-

NZCus själf uppgifver On. Cei^SIUS vara författaren. Det af KunTze förnäm-

ligast åberopade skälet skall vara, att den 62-åriga C. »sich noch nie als

Florist bethätigt hatte», hvilket dock är ett obestridligt misstag. Jfr ofvan s. 52.

* Den fullständiga förteckningen eller -»index observatio 7iums> är numera

ej bekant. Det här angifna är hämtadt ur Dinn.,Ei bref af den Vi ^733 thl

And. Cedsius (jfr. nedan sid. 114), hvaraf äfven framgår, att »rönens» an-

tal varit minst 206. — Med den ofvan angifna »saxum seminiferum» (i den

i det följande omtalade danska tidskriften öfversatt med »en Laplands steen,

som frembringer korn») menas antagligen den i D1NN..E1 bref till Stob^Eus

omnämnda, som såg ut, som om den varit sammansatt af idel smärre korn.

— Blåhake-sångaren (Luscinia stieeica), som af Oe. Rudbeck d. y. anträffa-

des vid Torne träsk, kallades af honom Avis Carolina, emedan »salig konung

Care XI baltzamerade fågeln nådigt af mig emottagit och betraktat» (O.

Rudbecks föreläsningar, mscrpt. D. 151 i Ups, univ:s bibliot.). — Lapparnes

»Solsensogd» erhöll sedan af Dinn.EUS namnet Cypmmis Aphya. — Bland

nödbröd uppräknas barkbröd (»folket uppehåller ej allenast sig härigenom,

utan ock blifwer häraf corpulent, ja längtar här äfter»), missnebröd (af Calla-

rötter), struntbröd (af tall-strunt), frylebröd (af Spcrgula), mossbröd (af is-

landslafven) o. s. v. — Rapparnes »kompasser» hämtades från trädens olika

utveckling och utseende på de mot olika väderstreck vända sidorna.
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träde d. lo febr. 1733 »berättelse i, om boskapsdöden i Torne;

2, om Åco7iito i Medelpad, som ätes; 3, om en Lectus Extem-

poraneiis af en wiss mossa i skogen».^ För allt, hvad sålunda

blef Societeten meddeladt, gafs »dess approbation» och uttalades

hennes »fulla nöje».

Ännu ett bevis på huru märkvärdig LlNN^l Lapplandsresa

ansågs vara, kan man finna däri, att hans lärare, professor L.

Roberg, hvilken han naturligtvis efter sin hemkomst besökte,

skyndade att efter diktamen nedskrifva en ganska utförlig berät-

telse öfver resans gång m. m.

Äfven till utlandet gingo berättelser om den unge studentens

händelserika färd och om hvad han därunder uträttat. Redan

ett par veckor efter afresan från Upsala meddelades därifrån ge-

nom ett d. 7 juni 1732 dateradt bref läsarna af den af professor

J. Kohl i Hamburg utgifna tidskriften Nieder-Sächsische Nach-

richten von gelehrten neuen Sachen (årg. 1732 N. 47 p. 398)^ den

* »Då jag i Eappmark reste upför strömarne, woro om afftenen mina

sängkläder anting. båten på land dragen och öfwer mig hwelfd, äl:r på sides

lagd mot elden, der jag låg som Diogenes i sitt fat. Äller mästadels Biörk-

löfzqwistar, som lades både under och på mig, hwilken säng war dock miu-

kare än de förra När jag en gång i willa ödemarken stad war och hade

med mig en Lapp til wägwisare, hwilade jag, emädan kroppen af dageligit

gående war uttröttad. Nordanwädret begynte blåsa genom kläderna, ty be-

gaf jag mig til en biörk at af samma skiära löf til säng. Då Lappen dett

såg, log han åt mig, gick till mig och med sin staf mätte min längd. Gick

sedan ett litet stycke där ifrån, mätte på jorden en lika quadrat, skar sedan

omkring med knifwen äffter samma afmätning, lossade torfwen på ena kan-

ten, drog sedan upp henne, som ett skin af en åhl. Och således gjorde han

med 4 stycken, af hwilka ett par skulle wara till mig, ett par för honom
till säng. Dessa torfwor woro ingalunda af gräs äl;r örter, utan af ett wist

slags mossa, som kallas Polytrichum vulgäre majus Dill. giss. 221

Sådana 2;ne torfwor blefwo min säng, af hkn en lades inunder, en öfwer mig,

doch så att roten altid war från kroppen och mossan inåht. Om jag skulle

beskrifwa den commoditet, som häruti gifwes, skulle den öfwergå de präch-

tigaste sängar, och är jag wiss dett ingen skulle blifwa härom nog persua-

derat, förn han dett sielf brukade. Mossan lämpar sig på alla sidor äffter

kroppen, att omöjlig dunbädden förliknas kan.»
^ Redan förr hade sagda tidskrift meddelat bref från Upsala, hvari

Linn.<3JUS och hans arbeten med loford omnämnts. I årgången 1732 N. VI
p. 45, XII p. 94 och XXII p. 177 hade omtalats hans Horius Uplandictis och
det där använda nya systemet, hans af 12 delar bestående Fundamcnta bota-

nica samt hans under utarbetning varande Methodus avium Succicarum och
Insecta Uplandica. — Man har uppgifvit, att författaren af dessa meddelanden
skulle varit Linn^us själf, som sålunda skrytsamt »ej satt sitt ljus under en
skäppa», och ett stöd härför har man trott sig finna i de ordagranna citat

ur Linn.<??i manuskript, som här förekomma. Det är dock att märka, att de

Linné. 8



underrättelsen, att herr Carolus Linn^US, som på uppdrag- af

Kgl. Vetenskapssocieteten skulle undersöka Lapplands naturalhi-

storia, redan i maj anträdt sin färd. Efter hans hemkomst läm-

nades i samma tidskrift (1733 N. 64 p. 523) en kort redogörelse

för färden och för tvenne arbeten, Flora Lapponica och Lachesis

Lapponica, som voro under utarbetning.

Sagda tidskrift var ej den enda, som underrättade utlandets

lärde om den unge svenske naturforskaren och hans äfventyrliga

färd. I Commercium Litterarium, ad Rei MediccB et ScienticB Na-

turalis incrementum institutum — en i Niirnberg utkommande

publikation — meddelas först (1733 hebd. V p. 34), att enligt

ett i London d. 19 dec. 1732 af JO. JAC. DiLLENlUS till Trew
skrifvet bref skulle »a Botanophilo quodam, Dn Linnero» (!)

en lappländsk resa hafva företagits för botaniska studier; härom

hade brefskrifvaren erhållit underrättelse af And. Celsius, hvil-

ken han träffat i London. I samma tidskrifts följande årgång

(hebd. X p. 73) meddelas först ett af And. Celsius i Berlin d.

15 febr. till Trew skrifvet bref, och detta tjänar såsom inledning

till ett därefter meddeladt (till latin öfversatt) utdrag ur ett LlN-

'N^l till den förre ställdt bref af d. 4 jan. 1733.^

Slutligen meddelade äfven den i Köpenhamn utgifna tidskrif-

ten Nye Tidender om Icerde og curieuse Sager en kort underrät-

telse om resan och de därunder gjorda iakttagelserna, uppenbar-

ligen till det väsentligaste hämtad ur LlNN.^1 ofvannämnda bref.

Betecknande för den ringa förbindelsen den tiden mellan Sverige

och Danmark är, att det var först i oktober 1734 — alltså fulla

tre i denna not anförda brefven äro skrifna i Upsala under januari, februari

och mars 1732, då LiNN.asus vistades i Småland och Skåne, äfvensom att

det bref, hvari Lapplandsresan omtalas, är dateradt »Upsala den 3 Juni», d.

V. s. just den dag, då han befann sig vid Lycksmyren i Lycksele lappmark.

Af Linn.,^1 dagbok under utländska resan framgår dessutom, att det var

först vid ett besök d. 30 april 1734 hos »den ogement humane Prof. Konn»,
som han såg sig vara i hans tidskrift »6 gånger med största beröm beskrif-

wen». — Åtskilliga omständigheter, hvaribland den påfallande likheten mel-

lan meddelandet i ofvannämnda n:o 47 och det tillkännagifvande, som af

Kgl. Vetenskapssocietetens sekreterare And. Celsius infördes i Posttidningen,

gör det mer än troligt, att det varit denne, hvilken bevisligen stod i korre.

spondens med Kohl, som lämnat underrättelser om Linn^i vetenskapliga

verksamhet. Att Linn.Eus till påseende lämnat nämnde sin gynnare sina i

manuskript varande ungdomsarbeten, är så mycket antagligare, som just

dessa såsom meriter åberopades i hans då till Societeten inlämnade, men
ännu ej afgjorda ansökan om reseunderstöd.

* Det är början af detta, som — öfversatt på tyska— sedan meddela-

des i Kohls ofvannämnda tidskrift N. 47.



två år efter LlNN^l återkomst till Upsala — som åt Danmarks

litterärt bildade allmänhet meddelades den nyheten, att »til Up-

sal er Carl Linn^US, Professor Botan. (!), der .... har vseret i

Lapland, fra samme sin Rejse igien tilbage kommen».^

Skulle man nu framkasta den frågan: förtjänar verkligen

denna Linncei Lapplandsfärd genom de därimder vunna resulta-

ten det myckna loford, som ända in i våra dagar kommit den-

samma till del?, så torde ett obetingadt ja härtill böra svaras.

Man behöfver endast genomgå hans dagbok för att intagas af

förvåning öfver, huru det var möjligt för en person med den i

alla afseenden så ytterst knapphändiga och bristfälliga utrustning,

som den, hvilken stod LlNN^US till buds, att i då så godt som

alldeles okända trakter kunna ej allenast taga sig fram, utan ock

göra iakttagelser, hvilka skingrade en mängd förr rådande falska

föreställningar och fyllde förutvarande luckor, samt hvilka ännu —
efter mer än halftannat sekels förlopp — villigt måste erkännas

såsom mönstergilla och i många fall såsom grundläggande för se-

nare forskningar. Beundran måste ock väckas, då man ser det

varma intresse, som han ägnade åt de mest olikartade föremål

och förhållanden; hans blick var städse lika vaken, iakttagelseför-

mågan lika skarp, vare sig det gällde alster ur naturens trenne

riken eller invånarnas ekonomiska förhållanden, seder och bruk,

de i olika trakter rådande sjukdomarna och där brukliga husku-

rerna eller lapparnas språk och lekar. Det iakttagna skildrar

han genast i korta, träffande — stundom humoristiska, stundom

anslående poetiska — ordalag och med tillhjälp af visserligen föga

konstnärliga, men dock karakteristiska och det väsentliga framhål-

lande teckningar, på ett sådant sätt, att det sedan kunde tjäna såsom

material för en mera utförlig och vetenskapligt noggrann framställning.

Främst af allt, som af LlNN^EUS under Lapplandsresan uträt-

tades, är det, som hörer till botanikens område. Skulle man —
såsom man alltför ofta i våra dagar är benägen att göra — mäta
detta efter de hopbrakta samlingarnas omfång, så skulle det komma
att intaga en ytterst ringa plats, ty knappt mera kunde hemföras,

än hvad som behöfdes för de på stället gjorda beskrifningarnas

kontrollerande. ^ Men dessa beskrifningar efter lefvande material

' I fortsättningen omtalas, att »sammested [i Upsala] venter mand fra

OiyAO Rubbech (!) et stort Verk» o. s. v.

^ Utom hvad han behöfde för sitt eget herbarium kunde han dock in-

samla äfveii några duplettexemplar, som sedan bortgåfvos åt andra botani-
ster. vSå t. ex. skänkte han åt prof. JOH, Burman i Amsterdam en liten,



ägde ett värde, så stort, att den därpå grundade Flora Lapponica

blef ett verk, åt hvilket såväl af den tidens, som af senare bota-

nister tillerkänts ett högt och bestående värde. Detta beror väl

till en ej oväsentlig del därpå, att härigenom kännedom lämnades

om vegetationen i trakter, som förr voro i det allra närmaste obe-

kanta, men ock därpå, att jämte det rent deskriptiva meddelades

en mängd intressanta uppgifter om de lapska växternas biologi-

ska och geografiska förhållanden samt om deras användning till

olika ändamål.

Detta arbete är det enda af större omfång, som uteslutande

är grundadt på de under lapska resan verkställda undersökningarna.

Af hans öfriga iakttagelser är endast ett fåtal publiceradt i sär-

skilda småuppsatser; de allra flesta äro inflickade i andra arbe-

ten (t. ex. Fauna suecica, Flora suecica, Species plantai^um. Sy-

stema naturce). Mycket däraf meddelade han ock under sina före-

läsningar, och detta upptecknades flitigt af åhörarna. Särskildt

gäller detta om hans iakttagelser rörande lapparnas lefnadssätt

och klädedräkt, hvartill af honom fogades jämförelser, i hvilka då

i vårt land rådande, af modet och vanan beroende bruk ej

sällan framhållas såsom ur hygienisk synpunkt väsentligt un-

derlägsna, hvad han sett hos lapparna.

I många fall kan man ej annat än beundra hans sunda upp-

fattning och framtidsblick. Så t. ex. då han i fjällen, förtjust

öfver den härliga utsikten,^ den rena friska luften samt »det

kosteliga, perlande och välsmakande vattnet», skrifver: »Uti

diebus canicularibus [rötmånaden] är hos oss ett allmänt bruk

att resa till Surbrunnar för hvar och en, som tycker sig vara

illa qvalificerad. Jag kan säga, att jag uti några år nog. Gudi

lof, haft temel. helsan, men dock [varit] liksom tung och något

illa qvalificerad, men så snart jag kom på fjällen, fick jag

liksom nytt lif, och var såsom en tung börda tagen af mig. När

ännu i behåll varande samling lapska växter (se Th. M. FrieS, Ett Linncamkt

herharmfn i Paris, i Vet.Ak. Förhandi. j86i s. 255J, och ännu så sent som 1771,

då Giseke åtnjöt hans privatundervisning, kunde han gifva denne några så-

dana (jfr Stöyer, Leben des Ritters Care VON Linné II p. 292).

‘ Sådana äro de i Vetenskapsakademiens Handlingar (1739) intagna Om
Renarnes brömskidor i Lappland, Anmärkning o?n Lapska Limmet och Anmärknwg
öfwer de Diuren, som sägas komma neder utur Skyarna i Norrige [= fjäll-lämlarna],

äfvensom disputationen (1754) Cervus Rheno, sedan i Amoen. Acad. intagen un-

der titeln Cervus Tarandus.
^ »En wacker prospekt gör mycket till människans trefnad och mun-

terhet. Arch. och Ridd. såg det tydligen på Lapparne. De, som bo på fjäl-

len, äro muntra och rena i ansiktet, men de, som bo i skogen, tristes ocb

tjurvålne.» (Ant. under Linnés föreläsningar om diseten.)
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jag legat några dagar i Norrige, fast jag på intet sätt i verlden

debaucherat, var [jag] litet tung; så snart jag kom uti fjällen, fick

[jag] nytt lif igen, hvartill den pure och perjiatus aer [rena och ge-

nomblåsta luften] icke litet lärer contribuera Skulle alltså

vara för dem, som hade tillfälle, så hälsosamt resa hit, dricka

snövatten, som någonsin att ligga uti tjockt väder vid sumpoge

surbrunnar.»^ Hvad LlNN.®US här förordar, är uppenbarligen

våra dagars högfjällssanatorier.
o

Åtskilligt af hvad LlNN.^US under sin färd antecknade har

ännu ej kommit till full användning. Så t. ex. skola säkerligen,

då en fullständig det svenska jordbrukets och vår husliga ekono-

mis historia en gång kommer att skrifvas, viktiga bidrag kunna

här erhållas. Särskildt att beklaga är, att hans Lachesis Lappo-

nica^^ med hvars utarbetande han 1733 var sysselsatt och hvari

var samladt och ordnadt allt, som rörde lapparnas lefnadssätt m.

m., ej blifvit till trycket befordrad. Tvifvelsutan skulle den läm-

nat mycket värdefulla bidrag till kännedomen om detta märkvär-

diga folk, sådant det var, innan det kommit i en intimare berö-

ring med den europeiska civilisationen.

För Linn.®US själf var lapska resan af största vikt och be-

tydelse. Alldeles påtagligt är nämligen, att under densamma
hans energi stärktes, hans vetenskapliga synkrets vidgades, hans

iakttagelseförmåga skärptes; kort sagdt, att hans utveckling tog

ett stort steg fram emot det mål, som han slutligen skulle hinna.

Och därtill förvärfvade han sig äfven rika och oförgängliga min-

nen för hela lifvet. Väl är sant, att han under färden mången
gång slet ondt, till den grad, att han »ej ville resa samma väg

för 2000 plåtar»^ och förklarade: »curieux har min resa varit,

men Gud tröste den, som skall så dyrt, som jag måst, betala

sin curieuxitet»,^ men när mödorna voro förbi, glömdes de snart.

^ Han tillägger såsom en fördel, att i fjällen »man ej så lätt skulle

kunna skrida från surbrunnsreglorna, och ej så lätt få dricka efter midda-

garna starkt öl etc.»

^ Härmed menade han något helt annat än sin dagbok, åt hvars en-

gelska öfversättuing J. E. Smith helt omotivera dt gaf detta namn. — Senare

använder han i manuskript benämningen Lachesis Naturalis såsom likbety-

dande med Diceta naturalis.

3 Bref till Stob^CUS d. '7g (17^?) 1732.

Bref till L. Roberg d. ^7s '732. — »Tandem fame, siti, sudore, iti-

nere, sestu, pluviis, nive, glacie, saxis, moutibus, conversatioue Eapponum
satiatus discedo.» [Slutligen vänder jag tillbaka, sedan jag fått nog af hun-

ger, törst, svett, vandring, hetta, regn, snö, is, stenar, fjäll och lapparnas

språk.] (FL Lapp. prccfat.)



under det att det myckna nya, märkvärdiga, ögat och själen till-

talande, som mött honom under färden, framstod allt klarare och

mera lockande. Den nära beröringen med de föraktade lapparna

gjorde, att de förvärfvade hans varma sympatier, och ofta prisar

han sedan deras friska, fria lif. ^ Framför allt hägrade under ål-

derdomens dagar de väna fjällväxterna på ett smekande sätt i

hans minne. Ett bevis därpå lämna följande rader ur ett bref

af d, Yjj 1773 till hans korrespondent,^ då denne skulle lämna

sin plats i lappmarken: »I bjuden nu de majestätliga fjällen far-

wäl. Faren nu wäl, I menlöse, täcke fjällblommor: And7'omed(E,

SaxifragcE, DiapensicB, Dryades etc. I fån sedan aldrig se dem
mer. Hälsen dem ifrån mig med ett yttersta valete^ då I resen

tädan.»

Då LinNuEUS med alla sina skatter kom tillbaka till Upsala,

var det en sak, som särskildt vållade honom bekymmer. Detta

var hans ekonomiska ställning. I det föregående (sid. 83, 84) har

omnämnts, att han beräknade omkostnaderna för resan till 600 dir

kpmt, men att han erhöll blott 400. Vid uppgörande af sin kal-

kyl antog han den väg, som skulle tillryggaläggas, till 240 mil.

Denna siffra berodde emellertid på en uppenbar felräkning,^ och

då han hemkommit, ansåg han sig hafva tillryggalagt 672 mil

(af hvilka 150 till fots)Y tiden, som från början anslogs till 20

veckor, blef i stället 6 månader. Afven med antagande, att en

del af de tillryggalagda milen voro s. k. lappmil, hvilkas längd

är tämligen beroende på de vägvisande lapparnas godtycke, är

det alldeles uppenbart, att den medförda reskassan var mycket

för mager. En stor fördel för honom var den stora gästfrihet,

hvarmed han blef »väl fägnad» af svenskar, norrmän och finnar,

liksom ock att den in-natura-betalning, hvaraf han delvis betjänte

sig bland lapparna, var honom ganska förmånlig. ® Det kunde

dock ej hjälpas, att respengarna i förtid togo slut. I Torneå

^ »Och du säkre Lapp, du fruchtar intet hwarken krig, hunger el:r pest,

som all annor land på en kort tijd förstöra kunna.» (Diceta natural.; mskrpt
i Linn. Soc:s bibliotek,)

^ Jonas Hollsten, skollärare i Jockmock, sedan kyrkoherde i Luleå.
^ Uppresan till Torneå med sina afstickare till Lappland »blifwer till-

sammans 170 mil» och »äfven så långt tillbaka .... gifwer in summa 240
mil». — Linn.^ 1 svaghet i aritmetiken framgår af flera från den tiden för-

varade räkningar.
^ Brefvet till A. Ceesius Vi 1733 »

^ »När jag gaf värden [= lappen] en aln tobak, fick jag alltid en ost
igen, id est 6 pro 3.»
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måste han därför »taga mot t oo dir kpmt af Hr Probsten i ca-
o

roliner», och då han anländt till Abo, nödgades han hänvända

sig till professor Herm. Spöring, som ock med lo dir smt

förstärkte reskassan.

Såväl under som efter resan måste han därför vara betänkt

på att förbättra sin ekonomiska ställning. I det bref, som han

uppe i fjällen skref till Stob^US, ^ bad han »högeligen att blifva

recommenderad till resemynt uti stipendto Pipei'ianoy> . När han

sedan (d. till Kgl. Vetenskapssocieteten inlämnade sin rese-
j

berättelse, bifogade han räkning på sina hafda utgifter, uppgående
j

inalles till 255 dir smt, samt fick då löfte att erhålla det felande, i

som han lånat eller af egna medel förskjutit. Societetens klena |
kassa torde emellertid befunnits ej tåla en sådan utgift. Han fick g
nämligen d. 1733 inlämna en ny räkning, hvarå var »mina- j
gerat 44 dir s:mt eller mehr än hwar 5te penning», och som alltså J
slutade på 21 1 dir 21 s:mt, men äfven detta fanns Societeten^ a
vara för drygt. Som han emellertid då »med ingifwen Räkning 1

bewiste, at han pä sin Lappska resa måste sättja sig i ansenelig J
skuld, så resolv., at han undfår till någon understöd 120 dir ^
[kpmt] af de penningar, som af RusswormS ^ Enkia betalas pro 3
labore». .3

Att Linn^US ej var belåten med detta resultat, framgår af -m
följande hans anteckning: »Har alltså jag lidit på denna min m
resa 38 dir s:mt, dem jag sielf måst betala, ehuru jag sparat och 9
mig med möda dragit fram; så löna wåra Swenske! Jag frågar >9

hela werlden, om någon will taga sig på samma resa med lika

omkostnad.» Äfven i annat afseende var LlNN^us ej fullt be- 3
låten. Visserligen »lätt Societeten», såsom han själf skrifver, ^
»märka, att resan war gjort äffter största behag och med all |
möilig activitet» samt »admirerade all den möda jag utståt, och

de lifs asserder [= hazarder] man undergått condolerades», men
»om observationes giordes ej judicia^ ej häller attenderades de

märkwärdigaste», och »om trycket giordes eij någon anstalt.»

Och då han i december 1732 inlämnade några observationer rö- V

^ Dateradt d. men uppenbarligen skrifvet senare, troligen d. v
1732. — Då Stipendium Grubbiano— Piperianum, såsom det i donationsur-

kunden kallas, är stiftadt uteslutande för studerande vid Lunds universitet,

hvilket Linn^us redan lämnat, är det svårt att inse, på hvilken grund han 4

skulle kunnat komma i åtnjutande af detsamma. >

^ »Hwar till wålde måst D. Wali^in, men än mehr Prof. Asp.»

® Johan Hindrich Russworm var universitetets »bokförare* (= bok-
;

handlare) och hade den ’7i2 ^7^8 erhållit kungligt privilegium på utgifvande

af de af Vetenskapssocieteten publicerade Acta literaria Suecioe.

)
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rande växter, tyckte man, att det »war för långt skrifwet, fast sine

ambagibus [= rakt på saken] — tycktes eij häller wara nog reelt.

Så cultiveras oeconomica i Sverige!»

På samma gång, som reseberättelsen inlämnades, begagnade

Linn^US tillfället att anhålla, att Societeten »wille wara honom

så favorabel och hiälpa honom till något stipendium». Härtill

svarades, »at Hr LlNNEUs(l), då han will resa till hans Excellrce

Gref Horn at gifwa honom successen af dess resa muntel. wid

handen, får han med sig et bref och Recommendation af Societe-

ten». Någon sådan resa företogs dock icke, men däremot försökte

Linn^US att på annat håll bekomma något understöd. Det

kungl. stipendium, som han förut innehaft, kunde han, oaktadt

medicinska fakulteten gärna det önskat, ej längre få behålla,

enär den lagstadgade tiden för dess åtnjutande utgick med vår-

terminen 1732.^ Däremot fanns en annan stipendiestiftelse, näml.

den Wredeska, från hvilken han hoppades kunna erhålla något

»till beneficium att uppehålla sig wid Upsala med». Något or-

dinarie stipendierum var visserligen ej ledigt, men man plägade,

då inkomsterna med något större belopp öfverstego utgifterna,

till behöfvande studerande utdela dessa »öfverskottsmedel.» För

att komma i åtnjutande af denna förmån inlämnade LlNN^US d.

16 nov. till Consistorium academicum en ansökan.^ Jämte ho-

nom framhöllo åtta andra studerande i de mest bevekande orda-

lag (några på latinsk prosa och en på latinsk vers) sitt stora be-

hof af hjälp och bönföllo ödmjukt om erhållande af ifrågavarande

öfverskottsmedel; den farligaste medsökanden var en kandidat Ol.

MuréN, hvilken redan förr framställt liknande begäran och som
nu skriftligen varmt förordades af prof. Dan. Diurberg. Re-

^ I Medicinska fakultetens till kansleren ingifna uppgift på innehafvarna

af kgl. stipendier vårteiminen 1732 heter det: »Caroi.us Lin^Cus (!)

ifrån 1728 till 1732 upburit 630 dir och således det rum nu jultiden 1732
vacant, hvilket EiN^Cus wäl meriterade, der det möjligt wore och sig göra

låter.» (Riksarkivet).

^ Denna skrifvelse synes i viss mån strida mot uppgiften sid. 51, att

Linn^us endast beträffande vårterminen 1729 lidit verklig nöd. Genomlä-
ser man de stipendieansökningar, som den tiden till Consistorium academi-
cum inlämnades, får man emellertid det intrycket, att de sökande öfver-

bjödo hvarandra i starka uttryck för att rätt bevekande kunna framhålla

sitt behof, hvadan man ej torde få taga dem alldeles efter bokstafven. Så-

dana uttryck, som att erhållandet af ett sÖkt stipendium är »till mitt ända-
måls fortsättiande så högstnödvändigt, att iag i widrig händelse seer mig in-

gen utwäg», »propter voluntatem divinam juvate, Msecenates optimi; alias

periam» [för Guds barmhärtighets skull hjälpen mig, I de bästa bland mece-
nater; annars förgås jag] o. d. äro alls icke ovanliga.
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siiltatet blef emellertid, att konsistorium d. i8 nov. med lo rö-

ster mot 3 tilldelade LiNNiEUS detta understöd, uppgående för

halfåret till »30 plåtar».^

Denna honom tilldelade förmån blef dock ej oanfäktad. Den

14 nästföljande februari upplästes nämligen i konsistorium ett

af riksrådet och öfverstemarskalken grefve De LA Gardie
till Linn^I ofvannämnde medsökande MurÉN skrifvet bref, hvari

han »lemnar sit bifall, at Consistorium Acad. wille förfoga den

anstalt, at bemelte MURÉN ofvannämnde sökte understöd wärke-

ligen må tilgodo niuta»,^ hvarjämte MURÉN ingaf en inlaga af

samma innehåll. Konsistorium blef uppenbarligen både förvånadt

och förargadt häröfver samt beslöt därför, »at som bem:te Candi-

dat i denna sin suppliqve mycket fritt och dierfFt sig ut låtit, så

måste han framdeles kallas före i Consistorio och der förklara sig,

då honom en skälig reprimande härföre bör gifwas». Tillika af-

sändes d. 23 febr. från konsistorium till grefve De LA Gardie
en skrifvelse, hvari denne till en början upplyses därom, att han

alls icke hade något att bestämma om Wredeanska stipendiets

öfverskottsmedel, utan att detta enligt donationsbrefvet uppenbar-

ligen tillkom ärkebiskopen samt konsistorium, samt vidare därom,

att redan i november konsistorium till stipendiat utsett studiosus

medicinae Carl Linn^US, och att det kunde »nu mera så myc-

ket mindre gå derifrån, som bem:de LlNN..®US äger alla de qva-

liteter, som af en skickel. stipendiat erfordras och är derjemte ut-

fattig, hafwandes han i studio Botanico redan giort besynnerl.

och ogemena profecter, hwarföre han icke allenast såsom docens

förrättat Prof:s wälborne Olof Rudbecks föreläsningar i Bota-

niqven, utan blef och i förl. år af Societate Regia et Litei'aria ut-

färdad at företaga en resa op til Lapland, och har wid sin hem-

komst upwist mycket så i Physiqven som botaniqven, som märkel.

kan illustrera historiam Patriam».'^ — Och härefter fick LlNN^US
förblifva i okvald besittning under den terminen af »Wredeanska

öfverskottsmedlen »

.

Det återstår nu föga att tillägga till skildringen af LlNN.<EI

verksamhet och lefnadsomständigheter under det för honom så

^ I sin sist författade själfbiografi säger Linné, att detta skedde »be-

synnerligen genom professor Wai^craves gunstiga bemedlande». Detta

framgår dock ej af konsistorii protokoll; i stället synas professorerna Bero-
Nius, Hermansson och Skyeeberg varit de, som kraftigast förde hans

talan.

* Consist, prot. ^72 ^733-

^ Ups. Univ. arkiv. Litterce ad varios.
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betydelsefulla året 1732. Hvarmed han efter sin återkomst till

Upsala sysslade, är lätt att inse samt är äfven redan antydt; det

var ordnandet och bearbetandet af de hemförda samlingarna och

anteckningarna, som lade beslag på hela hans tid och allt hans

intresse. Någon undervisning synes han under höstterminen hvar-

ken velat eller hunnit meddela.

Till julen synes han hafva nedrest till Småland för att där

träffa sina föräldrar och syskon. Härom berättar hans broderH
»1732 om vintern besökte LlNN.^US sina kära föräldrar eller rät-

tare: han kom hem julaftonen, under det att föräldrarne läste till

bords. Ack, med hvad glädje blef han icke då emottagen! —
Han talade om sin öfverståndna Lappska resa och huru många

äfventyr han genomgått. Hans uppresa var för både honom och

föräldrarna så mycket sensiblare, som han yttrade sig aldrig mer

få se sin sjukliga och hulda moder.» Detta blef ock förhållandet,

i det att, såsom han skrifver, följande sommar den »6 Juni klåck.

6 äfter middagen afsomnade min käresta och fromma Moder,

mig i min bortwaro til en obeskriflig ängslan, sorg och skada».

' Om detta besök i hemmet finnes intet omtaladt i själfbiografierna.

Det får dock i viss mån bekräftelse däraf, att i Smålands nations räkenska-

per för 1733 finnes angifvet, att Dinn^us vårterminen erlade den afgift -»pro

feltet reditu» [= för lycklig återkomst], som borde betalas af hvarje lands-

man, som varit bortrest från staden. Höstterminen 1732 hade han erlagt lik-

nande afgift efter hemkomsten från kappland.



IV.

De sista studentåren i Upsala. — Resor i Dalarne.

( 1733-34 .)

Efter det för LlNN-^EUS så betydelsefulla året 1732 fortfor

han under ytterligare tvenne att såsom student tillhöra Upsala

universitet. Ingen anledning finnes att antaga, att han under

dessa begagnat sig af den inom medicinska fakulteten lämnade

undervisningen. Denna fortfor för öfrigt i det stora hela att vara

af ganska otillfredsställande beskaffenhet. Den ene af de tvenne

professorerna, Ol. Rudbeck d. y., åtnjöt förlängd tjänstledighet

för utarbetande af sitt stora filologiska verk; den andre, RoberG,
var under halfåret 1733 såsom rektor befriad från föreläsningar

och under de öfriga lästerminerna inskränkte sig hans undervis-

ning till att han, på sätt redan angifvits,^ genomgick sina egna

tryckta medicinska småskrifter, hvarjämte han i prelektionskata-

logen någon gång utlofvade, att han — naturligtvis på apoteket,

då universitetet själft saknade kemiskt laboratorium — skulle de-

monstrera »chymicas operationes prcecipiias exemplis uiilibus'»^^ el-

ler företaga några experiment i fyrverkerikonsten. Af dylikt

kunde LlNN^US numera ej känna sig synnerligen lockad. Ad-

junkten Rosén bedref visserligen med nit och skicklighet under-

visningen i anatomi, men däri ansåg sig LlNN.<EUS redan hafva

inhämtat det behöfliga, och att han ej bevistade de lektioner i

* Se ofvan sid. 38.
* De viktigaste kemiska operationerna medelst nyttiga exempel.
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botanik, som RosÉN under maj och juni månader höll i botani-

ska trädgården, är ganska naturligt. Någon klinisk undervisning

förekom fortfarande icke, tvifvelsutan till följd af akademiska sjuk-

husets miserabla tillstånd.^

Under sådana förhållanden kunde Linn^US använda hela

sin tid och sin ovanliga arbetskraft dels på egna vetenskapliga

forskningar, dels till meddelande af undervisning i naturalhistoria

åt studenter, som ville sig däraf begagna. I det förra afseendet

ägnade han sig med förkärlek åt utarbetandet af sin Flo7'a Lap-

ponica^^ men därjämte sammanskref han på grund af egna iaktta-

gelser och studium af äldre författares arbeten flera afhandlingar

inom olika vetenskapsområden, i förhoppning att han åt dem

skulle finna välvilliga förläggare, så att hans nya idéer måtte

kunna spridas till vetenskapsidkare både inom- och utomlands.

Under årens lopp hade dessa handskrifna afhandlingars antal så

vuxit, att han i ett den i okt. 1733 dateradt bref ^ kunde upp-
o

räkna ej mindre än 14 sådana. Åtskilliga af dessa hafva i det

föregående omtalats,^ men såsom nytillkomna kunna här nämnas:

Systema Botanica, där alla Botanicorum theorier wisas i com-

pendio»; Philosophia Botanica\ där alla Botanici ej ägt öfwer 20

å 30 generelle grundsatzer, har iag bracht dem igenom en otrolig

autopsie till 200 ä 400»; '>'>Harmonymia Botanica», hvari »wisas,

hur alla örters namn böra giöras, at eij io:de delen af alla no-

mina generica äro richtige, och at intet nom. specijicum är rätt

giordt; huru de böra giöras»; 'i>Characte7'es generici: at kiänna

alla örter af första påseendet, genom blommans definition, bewi-

ses här practice»; >'>Species plantai'um under genera^

^

samt

itDiceta natui'alis>^

,

som »lärer ex principiis zoologicis på et ohördt

sätt wisa, hur en menniska kan hinna en lång ålder, bestyrckt

med alla dem, som länge lefwat, och hur en swag kropp länge

' Upplysande är i detta afseende, hvad i Consistorii protokoll för Ya

1734 omförmäles: »Proponerades, om Conioedientspelare, som sig anmält,

måtte få agera i Nosocomii hus salen under påstående marknad, h-warigenom

någon liten contingent kunde Nosocomio i hyra tillfalla. Consistorium tog

sig detta intet af, utan må Hr Doctoren Roberg härwid giöra effter egit

godtfinnande, kunnandes Consistorium honom det intét förmena.»
® Äfven lade han till sin afhandling Insecta Uplandica ett Appcndix. som

»innehåller de rara Lappska inseeter».

* Till landshöfdingen i Umeå G. Gyli^engrijp.
*

Jfr. p. 60, 66, 67, 114. Förteckningen kunde hafva upptagit ännu flera

nummer, enär några redan i det föregående anförda uppsatser (sid. 10, 12, 31)

här ej uppräknas. — Hvad beträffar de i det följande nämnda, så torde en

eller annan redan före 1733 varit åtminstone påbörjad, ehuru Linn^us allt

framgent arbetade på dess kompletterande och omredigerande.
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kan uppehållas». Att härtill kort därefter lades ännu flera af-

handlingar, kommer i det följande att visas.

Den undervisning-, som LiNNiEUS i början af året medde-

lade, synes icke hafva varit synnerligen vare sig omfattande el-

ler inbringande. Antagligen ansåg han sig ej behöfva häråt offra

mycken tid, emedan han i slutet af vårterminen hade att vänta

en ny utdelning af de »Wredeanska öfverskottsmedlen»,^ men här-

utinnan blef han utsatt för en mindre behaglig missräkning. Ef-

ter akademiräntmästaren J. Landbergs i början af året inträf-

fade död kräfdes det mycket lång tid, innan universitetets räken-

skaper hunno bringas i sådant skick, att det kunde afgöras, huru-

vida några »öfverskottsmedel» funnos att tillgå eller icke. Här-

igenom råkade LlNN^US i ganska stor penningförlägenhet. Ännu

i början af höstterminen afhördes icke någon utbetalning af sagda

understöd, hvarför såväl LlNN.^US som innehafvaren af det andra

»öfverskottsrummet» ingaf böneskrift härom, men resultatet häraf

blef endast, att i konsistorium »uphs [= upplästes] -wälborne

Ekestubbes och Linn-®i Smolandi supliquer om öfwerskotts-

medlen af Wrediska stipendio; skal ses efFter hwad öfwerblifwer,

sedan ordinarii fått sit stipendium til fullo, och den wanl. bespar-

ningen blifwit afdragen, då de skola hielpas med öfwerskottet».^

Det befanns emellertid, att hvarken detta eller följande år något

dylikt öfverskott fanns att tillgå, hvadan således LlNN^US en-

dast en gång, hösten 1732, kom i åtnjutande af denna förmån.^

De bekymmer, hvarmed han således hade att kämpa, skingrades

dock i någon mån genom att studenten C. Fr. Mennander,
hvilkens bekantskap nu gjordes, »undsatte Linn.<e:um med pen-

ningar för det Linn.^US läste Historiam naturalem».

De ekonomiska svårigheterna sporrade honom nu till flitig un-

dervisarverksamhet. Vid vårens annalkande »intimerade LlN-

N^US 16 Maj 1733 till colleg. privaium Botan.

^

fick några och

^ Jfr ofvan sid. 122.

2 Consist. protok. d. 1733.
“ Ännu på gamla dagar tänkte Einné med en viss förargelse härpå. I

en af sina själfbiografier säger han nämligen, att han led denna förlust »ige-

nom sina owänners bemedling»; i en annan, att han fick »intet för betien-

ternes otrohet skull». — Ähri^ing har redan (Linnés Uvgdoitisskr. /. s. 24)

påpekat det förhastade och obilliga i dessa yttranden, hvilka kunna förklaras

endast genom Linnés bristande kännedom om stipendieförfattningens be-

stämmelser. Då emellertid Ä. säger^ att »orätt var således, såsom stridande

mot donationsbrefvet, att L. fick någon andel af dessa öfverskottsmedel»,
gör äfven han sig skyldig till ett förbiseende af hvad i stipendieurkundens
mom. 2 är stadgadt.
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20 auditores, penningar 4g dir s:mt». Enligt vanligheten företo-

gos härunder botaniska exkursioner, hvarvid LlNN^US »såg 27

Maj Mora stenars gambla antiquitet». Härigenom blef Linn^US

ej blott i tillfälle att betala sina under lapska resan gjorda skul-

der, utan han erhöll äfven bidrag till sitt torftiga uppehälle.

Sommaren 1733 tillbragte LlNN^US i Upsala. ^ Härunder

började han d. 31 juli^ ett kollegium i mineralogi, som fortsattes

till mot slutet af följande månad. Antagligen uppstodo härunder

hos honom tankar att sig själf och andra till gagn använda de

kunskaper i proberkonsten (d. v. s. malm- och mineralanalys), som

han under lapska resan genom bergmästaren Svanbergs un-

dervisning inhämtat. Han utarbetade därför härutinnan en kort-

fattad lärobok,^ hvarefter han med akademiska myndigheternas

uppmaning och tillstånd å universitetets tabula nigra uppslog en

på latin författad ->'> intimatio

^

hvari han inbjöd till deltagande i

ett docimastiskt kollegium. Häruti framhöll han, huru viktig pro-

berkonsten är, särskildt i vårt land, då detta kan täfla med hvil-

ket annat som helst i rikedom på olikartade, värdefulla metaller,

och då knappast annorstädes så stora inkomster, såväl för staten

3om den enskilde, kunna erhållas ur stenriket. För att befordra

de gamla malmfyndigheternas rätta skötsel och nyas upptäckande

hade han för afsikt att nu genomgå -^cursum docimasticiim->'>

^

hvar-

;Wd han skulle visa, huru man kan y>igne expe7'imen1ali->^^ under-

’ Jfr uppgiften i hans stambok. Att han dock för någon kortare tid va-

'.fit borta — osäkert hvar — torde framgå af Smålands nations räkenskaper,

nenligt hvilka han höstterminen 1733 erlade afgift -»pro felici redihi».

^ Bland Mennanderska manuskripten i Kgl. biblioteket i Stockholm (.Ks’ 3)

-finnas Caroi,I Einn^CI Systema Lapidum secundtim classes, sectio7ies, genera^

•^ipecies ex principiis naturoe et Docimasice. Upsal. 1733; Collegiuni Mine7'alo-

^icum (med i kanten gjord anteckning: »1733 d. 31 Julii — var då i Upsala

"ända till den 24 Maji 1734, och detta är et afhördt Colh.m») samt Ett litet

kort memorial att prohera åtskilliga Malmarter, ett par af Einn^US
: egenhändigt skrifna sidor, slutande med det rådet: »Ktt prof, som går olycke-

Jigt, bör man aldrig släppa, förn dett lyckats.»

^ Originalet i Einn. Soc:s bibliotek i Eondon. Dess fullständiga titel

är: Caroci Einn.3^1 Vtclcamis Docimastictis. Colleghim Docimashcum hi

quo Ars Docimastica, vulg. Proberkonstett dicta, brevissime et dihicide proponiUir

cum instrumentis
,
materialibtis et processibus generalibus ac specialibus nec non cau-

telis, observationibus et variaiionibus cum Appendice de Re Nummularia, habitum
coram curiosissimis naturce indagatoribus, Upsalia: 1733. — Ju simplare, af lika. usu,

tu bätre.

^ Medelst eldprof. — »Chymien är en konst at skilja och hopfoga nå-
got i elden», heter det i ett annat samtida Einneanskt manuskript. Ännu ett

sådant, börjande med orden: »Destillera är medelst retort fånga röken»,
äges af Einneau Society.
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söka metaller, mineral, salter, svafvelarter m. m., och detta på

ett så tydligt och lättfattligt sätt, att enhvar af åhörarna sedan skulle

kunna eftergöra experimenten. Dessutom skulle han förevisa sin

rika stensamling, därvid angifvande de olika slagens '»characteres^

nomina et naturant'». För allt detta, däri inbegripna hans utgif.

ter för nödiga instrument och materialier, begärde han endast 30

dir kpmt — en ringa summa, då andra läromästare i samma

konst icke tvekade att härför vanligen fordra 300 dir samma mynt.

De »hujtis nobilissimcB artis amatores>'> som ville deltaga i detta

kollegium, uppmanades därför att på utsatt tid infinna sig i LlN-

N^I bostad >nn CBdibus Roddeanis'»
, d. v. s. i den gård, som

ägdes af änkan efter den 1712 aflidne akademidansmästaren JOH.

Rodde. ^

Resultatet blef fullt tillfredsställande. Både ämnet — »pro-

berkonsten, som i Upsala til förene icke warit wisad» — och

föreläsaren lockade kollegianter, så att han fick »så många audi-

tores, som hans rum kunde mottaga», hvarför han ock »i Dec.

förtiente vid pass 200 dir s:mt». Bland åhörarna märktes »unge

Klingen.stierna och Oelreich, Adjunct. Rosén, bägge Gref-

var Fersen, Mag. Mennander, Mag. Docens Staf,

Guldsmeden SiLFWERLiNG, utom studerande».^

Efter terminens trägna arbete ansåg sig LlNN.^US kunna an-

vända en del af sin mer än vanligt välförsedda kassa till företa-

gande af en liten resa. Han lämnade därför d. 20 december

Upsala och begaf sig öfver Sala till Falun, där han öfver julen

antagligen var gäst i sin vän och studiekamrat Cl. Sohlbergs
fädernehem^ samt för öfrigt blef äfven af många andra, hvilkas

^ Älskare af denna den ädlaste konst.

^ Denna gård var belägen i hörnet af Drottning- och Nedre Slotlsga-

torna, d. v. s. var den gamla gästgifvargården (sedan »Hotel Oden») och

ägas nu af Handtverksföreningen. Efter moderns död öfvertogs den af dot-

tern Margareta Kristina, gift med den af Beclman i Bacchanaliska Or-

denskapitlets Handlingar besjungne MAGISTER [Erik] GÅSE. (Enligt medde-

lande af amanuensen C. M. KjeeeberG; jfr ock uppsatsen -»En Bellmans-

figur-» af C. K— G i tidningen »P^yris» för 1892).
^ Denna uppgift lämnas af Linnés läijunge J. G. Acree i hans pre-

sidiital 1796 i Kgl. Vetenskapsakademien. Det tilläggas däijämte, att »med

detta och följande årets Docimastiska Collegium förtjente han, enligt sin egeu-

händiga annotation, 413 Riksdaler». Någon dylik Linneansk anteckning är

Blig ej bekant. I alla händelser har ett fel däri insmugit sig, i det att åf-

ven en »Vice Adjunct P. Preutz» uppräknas bland kollegianterna. Någon

sådan har icke funnits i Upsala, och E. PreuTz kan ej heller här afses, då

denne redan i februari 1731 hade lämnat Upsala.
* Jfr företalet till iter ad exteros.
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bekantskap han gjorde, omfattad med all den välvilja samt med

den i mat och dryck öfversvallande gästfrihet, hvarför dessa byg-

ders inbyggare voro kända, »Dalarnes sirener», säger han i ett

bref^ till sin vän Mennander, »hafwa emot förmodan låckat mig

förglömma både wänner, omsorg, äfftertanke, förtret, hem, studier

och tijden; jag kan icke få öpna öronen för deras sång; de siunga,

att bekymmer kommer tijds nog, ändoch jag ej så skyndar. De
hafwa lärt mig dricka halfpart och helpart, ja ännu mehr, dricka

mig frå drucken till nychter. Utan skiämt! jag har här måt ex-

;

traordinairt wähl.» Afven deltog han med lust och lif i ungdo-

mens jullekar och sångdanser, såsom framgår af hans antecknin-

^
gar om »Dahlflickornas lekar om juhlen 1733».

Falun.

Efter Dahlbergs Suecia antiqua et bodierna.

Hufvudafsikten med denna färd var dock ej dylika förlustelser,

. utan den afsåg i främsta rummet, att han skulle få tillfälle att

förkofra sina insikter i mineralogi och bergshandtering. Han
- uppehöll sig därför rätt länge i Falun, »där han kröp bland ste-

narne i grufwan och nättren sat wid smältugnarne», men företog

- dessutom en längre resa till åtskilliga grufvor och bruk i Bergs-

lagen. Därunder besåg han följande, som han »menar sig tämel.

förstå», nämligen »i, Davidshyttans ståhlbruk af stångjärn; 2.

Trolbo ståhlbruk af tackjärn, diverst; 3. Garpenbergs koppargruf-

. vor; 4. EjiLsdem kopparsmältning, gorerij, Y2 ^^i^l ifrån; 5. Afve-

stads koppargorerij, mynterij
;

6. Fahlunds koppargrufwor, smälterij,

1 diverst från Garbergs; 7. Diurfors messingsprocesser; 8. Stiern-

1 sunds bläckbruk; g. Norbergs järngrufwor öfwer hela sochen; 10.

Ejusdem koppargrufwor; ii. Bitzbergs järngrufwor; 12. oräkneliga

järnmasugnar och hamrar.» Det förnämsta, som han därunder
i iakttog, antecknade och afbildade han i en Iter ad fodmas et

* Dateraclt Drechie [= Dräcke] d. 72 *734-

Linné. 9



officinas metallicas WesimannicB & Dalekarlice, som ännu finnes i

behåll.^ Sina intryck från denna färd har han sammanfattat i

följande korta karakteristik:

»Intet är herrligare

» widlöftigare

» förståndigare

» speciilativare

» rikare

» faseligare

än ståhlbruken^

» kopparprocessen,

» järnbruk, huru simpla de hållas,

» Stiernsund, ,

» Norberg,

» Fahlund.

»

^

Detta sistnämnda uttryck afser uteslutande grufvan. I denna

gjorde han en -»descensus ad inferos inque Regmiin Plutonis lyqq

jan. 26, hora 10—72 »,'’ hvilken på honom gjorde ett djupt intryck

af ingalunda oblandadt angenäm beskaffenhet. »Hela vägen», sä-

ger han, »war genom stegar af träd, mest en i sänder af 20 steg,

hvart steg platt som en twärhand på perpendikel. Ofta twå ste-

gar hopfäste, som swigtade, stödjandes allenast sig på apices

[ändarna]; somlige litet slutt, många perpendiculares. Wägarne

woro trånga på alla sidor, att man mest måste luta eller krypa

på handen, ofta trånga, att man måste gå på sides, ofta stötte

hufwudet mot skärfvor, som prominerte i taket, alt ofwan med
vitriol chrystalliseradt, ofwan besynnerligen swarta. Nu war hori-

sontelt, nu helt brant, nu cavum infinitum fere^ med stege; bott-

nen huggen som trappa. — Bloss bars i munnen för stegen. —
Orter woro här och der stora som sakerstia, sänkningar ofta många
i en ort, pelare här och der, hästwindar, wattenkonster, stollar.

Svabens stoll, hwalf med tegelsten, blåste helt kallt och starkt,

fast nedre wid bottnen, att wäderqwarn hade kunnat gå.»®

»Utur denna grufwa steg upp en stadig rök, hwilken med
hela grufwans beskaffenhet lärde oss förstå, att hela helwites be-

skrifning af theologis gifven, att imprimera i den säkra menni-

skans förstånd, är tagen utur denna eller dylika grufwor. Aldrig

har någon poet kunnat beskrifva Styx, Regnum subterraneum och

Plutonis eller någon theologus helwetet så faseligt, som det här

* Originalet i Linn. Soc:s bibliotek; tryckt i Linnés Ungdoirisskr. II, s.

203—232.

® Ofvan citerade bref af d. V, 1734.
® Nedstigning till underjorden och Plutos riked. 26 Jan. 1734 kl. 10—12.
^ Nästan i oändlighet urgröpt.
® Iter ad fodinas. — Det följande är däremot hämtadt ur lier Dalfkar-

licuni, hvarest finnes en i någon mån utförligare omarbetning af hvad på

förra stället antecknats.



synes. Ty utanför går en förgiftig, stickande swafvelrök upp, som

långt ikring förgiftar luften, att man ej utan möda må komma dit.

Denna fräter jorden, att inga örter kunna wäxa omkring.»

»Nedre härunder äro oräknelige mörke, af solen aldrig åskå-

dade concamerationer med os, dam och hetta uppfylde, till 450

alnars djup under den tunga och hårda jorden. I dessa gå öfwer

1200 solifugi, {olim) ad metalla damnati^ och som djeflar swarte
*

laboranter, hwilka sot och mörker omgifwa med rök och os på alla

sidor. Väggarne äro mörke af sot, golfwet slipprigt af sten, gån-

garne trånge, ingrafne såsom af mullwader, på alla sidor af ett

skarpt vitriolo veneris incrusterade, och taken drypa af det corro-

siva vitriolvattnet. Ras fruktas stadigt, utan sperance på en mi-

nuts tid af ett säkert lif, hwilket wid minsta knäpp befaras och

då allesammans momento citius [fortare än ett ögonblick] kunde

hopkrama, utan refuginm [tillflyktsort] för en af dessa för-

dömde. Dessutom wet jag ej, hwad ängslighet enom påkommer
neder wid porten af detta regno eller otrolig längtan att komma
upp. De här warande damnati gingo nakne till medianen, haf-

wandes för munnen en ullen lapp, att rök och dam allt för hope-

tals ej måtte insupas. Här gafs icke rådrum få taga ett rent

anddrag, swetten rant ur deras kropp som watten ur en påse.

Huru snart war icke här att gå felt ett steg, neder i de under-

liggande oändeliga hål; huru snart kunde icke en liten sten ned-

falla på ditt hufwud; huru snart kunde icke en swimning komma
öfver dem, då man gungade på de swigtande stegar, som 2 å 3

woro fästade wid hwarandra! Men hur swårt och faseligt det är,

fattas aldrig arbetare, utan menniskorna söka med force och stör-

sta ifwer få arbete här, på det det kära brödet må winnas »

Att det var stor lättnad och tillfredsställelse, som Linn^US
kände, då han oskadad uppkommit ur grufvan, framgår af de ord,

hvarmed han slutar sin skildring:

»Dig, store Skapare och alltings bewarare, som
i Lappske fjällen låtit oss komma så högt upp,

i Falu grufwa — — — — — — så djupt neder,

i Lappske fjällen vist mig diem sine nocte [dag utan natt],

i Falu grufwa — — — — noctem sine die [natt utan dag],

i Lappske fjällen låtit mig wara der köld aldrig slutar,

i Falu grufwa — — — — — der hetta aldrig slutar,

i Lappske fjällen låtit mig på ett ställe se in i alle 4 werl-

dens tider,

Solskygga, (längesedan) dömda till gnifarbete.
1
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i Falii grufwa — — — — der ingen af 4 tider är,

i Lappland fört mig oskadd i så mänga lifsfaror,

i Falu Bergslag — — — — — hälsostöter,

lofwe allt, det Du skapat hafwer,

från begynnelsen till ändan.»

I slutet af februari lämnade LiNNiEUS Falun och återvände

till Upsala, dit han ankom d. i mars,
^

efter att i förbifarten

hafva besett och nedstigit i Sala silfvergrufva. Hans första göro-

mål blef nu att »rangera i ordning sina stenarter, som på resan

woro samblade och at få sit nyss begynta Systema Lapidtim i

ordning». Genom att sålunda förena det nyförvärfvade med hvad

han förut ägde af naturföremål kunde han uppvisa något i sam-

lingsväg, hvartill ingen i Upsala, ej ens universitetet, då ägde nå-

got liknande. Därför väckte det rum, hvilket på en gång gjorde

tjänst såsom LlNN^l museum och bostad, en icke ringa upp-

märksamhet. »Du borde hafva sett, min läsare», säger på ele-

gant latin hans förtrogne vän J. Brovallius,^ »hans museum,
hvilket var tillgängligt för hans åhörare, och du skulle hafva in-

tagits af beundran, välbehag, ja kärlek till denna hans bostad.

Taket hade han prydt med fogelskinn, en vägg med en lapp-

drägt och andra curiosa, en annan med större föremål ur växt-

riket och musslor; de tvenne återstående prålade med medicinska

böcker eller med fysiska och kemiska instrument samt stenar.

Det höga rummets hörn intogos af trädgrenar, på hvilka bortåt

30 olika slag af tama foglar hade sina tillhåll, och i fönster-

nischerna stodo större krukor, fyllda med mylla till näring åt

sällsyntare växter. Dessutom hade man här tillfälle att med stör-

sta behag beskåda hans samling af pressade och på papper upp-

klistrade växter {herbarium vivum, såsom det plägar kallas), alla

samlade i Sverige och uppgående till mer än 3000 vilda eller od-

lade arter, hvartill är att lägga den lappska florans ytterst säll-

synta växter, likaledes pressade. Vidare funnos där 1000 svenska

insektarter, äfvensom ungefär lika många slag af svenska sten-

arter, inlagda i rymliga lådor och på det elegantaste sätt ordnade

* I en af själfbiografierna uppgifves, att han »kom igen till Upsala i

April 1734», hvilken bevisligt oriktiga uppgift lämnar ett vittnesbörd jämte

många andra, med hvilken försiktighet de på Linnés äldre dagar skrifna

själfbiografierna måste begagnas.

^ I inledningen till Linn.^i stambok, nu förvarad på Nationalmuseum

i Stockholm.
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efter vår LlNN^l alldeles nya och på egna iakttagelser grundade

system öfver stenriket.»

Att alla dessa härligheter skulle bidraga till att till honom

locka lärjungar är ganska naturligt. Denna termin gaf han un-

Falu grufva.

Efter teckning af J. F, Martin.

dervisning ej blott i allmän botanik (Botanices theoria), utan ock

i dietetik — en vetenskap, hvilken han trodde sig hafva funnit

vara byggd på alldeles felaktiga principer och som därför be-

höfde grundligt reformeras. Till grund för sin undervisning häri
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lade han en af honom själf utarbetad Di(Bta naiuralis. ^ Efter

en inledning, hvari föregående författare ganska omildt bedö-

mas, sammanfattar han där sina åsikter i 75 »7'egulcs'»

.

Dessa

anser han sig hafva hämtat »ex principiis zoologicis, staticis, oeco-

nomicis, experimeriialibus
,
naturalibus, mechanicis et theologicis ve-

teris et novi testamenth och alltså vara bättre grundade än hans

föregångares.

Den enda duglige af dessa ansåg han vara Sanctorius,

»hwars bok^ jag kysser». F. ö. »hafwa HiPPOCRATES, Celsus,

Hoffman, Boerhaave et 600 alii skrifwit ganska mycket i

diaeten», och »häraf äro så orächnelige många sundhetsregler gifne,

att de eij mehr rächnas kunna», men med den beklagliga påfölj-

den, att »häraf är sant: medice vivere est pessime vivere.»^ Men
»orsaken är, att Medici taget menskan för ett litet urwärk, en

maskin, och ej wettat hon warit ett [förnuftigt] diur». Därför,

»will du lefwa länge, så lef som ett diur utaf din slächt; ingen är

så när i cusinage som apan; lär af den willa apan lefwa och du

skall lefwa få».^ Särskildt i vårt fädernesland gjorde man sig

skyldig till ett naturvidrigt lefnadssätt, som borde ändras, bland

annat det, att

* Originalet finnes i Linn. Soc:s bibliotek. Dess författande liade bör-

jats d. 29 april.

® Ars de statica medicina. SanCTORIUS, professor i Padua, dog 1636;

det nämnda arbetet utkom 1614 och bar sedan många gånger omtryckts.

^ Medicinskt lefnadssätt är sämsta lefnadssätt.

* Bland de 73 mer eller mindre dietetiska reglerna må exempelvis föl-

jande här anföras: 39. Vegetabilier bör du ej förtära, om tillräcklig anima-

lisk föda finnes att tillgå. — 47. Din dagliga dryck vare källvatten, ju re-

nare, dess bättre. — 49. Öl, the, kaffe, vin äro skadliga, samt i högre grad,

om de förtäras varma. — 50. Brännvin vare dig ett gift. — 53. Röktobak,

snus, tuggtobak äro alla skadliga. — 70. Medicin utan diet hjälper föga;

den är dåre, som är förtjust i medikamenter. — 72. Åderlåtning, purgermedel

o. d. må ej användas utan i största nödfall. — Sista regeln är den gamla

latinska sentensen: bene latet, bette vivit-» [Lycklig lefver den, som lefver

obemärkt]. I samband härmed står följande yttranden, i hvilka han, med
bortkastande af alla tankar på anställning vid universitetet, uttalar sin läng-

tan efter ett sorgfritt, obemärkt lif i någon stilla, aflägsen landsort: >En

rik bonde skulle jag önskat mig wara, om jag af barndomen waut mig där-

wid, men ännu heldre, om eij så kallt woro, att wara en förmögen fiellapp.

Nu önskade jag äga ett litet sätterij på en öö, som lågo wähl till, där jag

utan altför mycket beswär kunne hafwa min föda, ulan alt för stort compag-

nie undertijden couversera med några enskylta och menlösa amicis, att jag

där måste få achta min kropp och [för] nöja mig naturens studio O, I

lyckelige landtbor, som ej wetta af något annat bättre, än det Gud och wä-

derleken giör. Och med nöje sittia i roo med sufficient föda och se de

stora dragas, träta om brödstycket, som de ej hafva godt af.»
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Suecus byg-ger huiis

snusar

kläder sig

äter

dricker

röker

som italiener,

,,
spanior,

,, fransos.

,,
engelsman,

„ tysk,

,,
hollender.

dricker brännvin ryss.

Det kan ej undgå någon, som genomläser företalet till detta,

vid denna tid författade arbete, att det bär en viss prägel af miss-

mod och bitterhet. ^ Att han då verkligen hyste sådana känslor,

framgår ock af hans egenhändiga anteckningar, hvari han förkla-

rar, att »det war en ömkan att se honom wid denna tiden lik-

som öfwergifwa sig sielf». Afven fastän den ekonomiska ställ-

ningen ej var tryckande, kan man därför med allt skäl be-

teckna slutet af vårterminen 1734 såsom den sorgligaste delen af

hela hans på omväxlande glädje och bekymmer rika studenttid.

Orsakerna härtill synas hafva varit flera. En och den ej

minst kraftigt verkande var säkerligen villrådighet och oro öfver

den framtid, som väntade honom. Han kunde ju ej undgå att

besinna, att »åren togo till, som förminska nöjet af studier»;^

han var nämligen nu 7 års student och hade nått 27 års ålder.

Det var fortfarande hans önskan att få i Upsala kvarstanna så-

som lärare, men vare sig han sökte vinna detta mål eller han

ville såsom praktiserande läkare förvärfva sig sitt uppehälle, reste

sig däremot ett hinder i vägen, nämligen det att han icke aflagt

någon examen, icke var promoverad medicine doktor. Att han

på senare tider varit betänkt på att söka förvärfva sig denna vär-

dighet, framgår däraf, att han redan d. 4 aug. 1733 började skrifva

på en afhandling, i hvilken framställes en ny hypotes om de in-

termittenta febrarnas orsak, och hvilken han sedan (1735) i Hol-

land använde för vinnande af medicine doktorsvärdigheten. Denna
skulle nog enligt lagen kunnat ernås äfven i Sverige, då de aka-

demiska statuterna tilläto universiteten i såväl Upsala som Lund
att anställa medicine doktorspromotioner, men sedan gammalt
hade i vårt land den föreställningen inrotat sig, att endast en i

“ ' Härom vittna ock uttryck sådana som följande: »Här. . . står staten

på helt andra fötter; will man wara nögd med liwad fins i landet, kallas

man med spe en patriot; will man lefwa som en menniskia, är man en fan-

ta.st, gemen karl, wurm &c. En falsk och intrigieux kallas förståndig och
klok, en högfärdig addret, en uäswis belefwat.»

^ Jfr inledningen till Tter od cxicros.
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utlandet vunnen doktorsgrad vore fullgod, hvarför någon sådan

promotion hittills icke i Upsala ägt rum. Det måste därför för

Linn^US framstå såsom en tvingande nödvändighet att företaga

en — helst flerårig — resa till utlandet, på det att han där

måtte få fortsätta sina medicinska studier och förvärfva sig medi-

cine-doktors-diplom.

Äfven af en annan anledning måste Linn^US längta att få

anträda en sådan färd. Han hade nu liggande färdiga, åtmin-

stone i utkast, en hel mängd vetenskapliga afhandlingar, på hvilka

han nedlagt mycket arbete och som han med glad segervisshet

hoppades skola i grund och botten reformera naturalhistorien, på

samma gång som åt honom själf ett aktadt rum bland dåtida

vetenskapsmän skulle förvärfvas. Men ett saknades. Förgäfves

hade han både inom och utom fäderneslandet sökt att åt någon

bland dem anskaffa förläggare, ^ och just vid denna tid gjorde

han ett nytt försök, i det att han till en i Greifswald bosatt

landsman, konsistorialrådet och juris professorn dr Christ. Net-

TELBLADT, öfversände första delen af sina Fundamenta botanica,’^

men utsikterna, att de skulle befordras till trycket, voro fortfa-

rande mycket ringa. ^ Helt annorlunda skulle förhållandena an-

tagligen gestalta sig, om LlNN^EUS själf finge för vetenskapens

stormän i främmande länder framlägga sina arbeten och därefter,

försedd med deras förord, vände sig till därvarande bokförläggare.

Alltså — en färd till utlandet syntes nödvändig, men därtill

kräfdes mycket penningar, och hvarifrån skulle dessa kunna er-

hållas? Det var med knapp nöd, som han hittills genom under-

visning — antagligen äfven genom någon liten medicinsk prak-

* Se ofvan s. 74.

^ Fullständiga titeln på detta arbete, hvilket är dagtecknadt d. 2 april

^733) är: Caroi<i Einn.^I St. Wredeani Fundamenta hotanica qua: majomiin

opertim Prodromi instar Theoriam scienticB Botanices per breves aphorismos sistunt.

® Utgången blef också den, att NETTEI<bi,adT vände sig till utgifvaren

af tidskriften Nieder-Sächsische Nachrichten von gelehrten neueji Sachen, i bvilkeii

det sedan (årg. 1734 n. 59) under loford öfver Linn^i botaniska kunskaper

tillkännagafs, att »der Hr. Doctor [NetteebeadT] hat das Manuscript in

Händen, und kann sich der, welcher zum Verlag Belieben hat, bei ihm mel-

den». Någon spekulant infann sig dock ej. D. i 735 skref N. från Leipzig

till Linn.<EUS: »Jag har ännu intet kunnat fåt någon förleggare till thenna

Tr. [= traktat] och will therföre efter Höghde Hr. Drs begiäran med Hol-

ländiska Bokhändlare, som nu äro hijt ankomne, skicka thensamma under

Hr. Burmanni couvert öfw, till Amsterdam. Men skulle Hr. Dr behaga gifwa

sig tålamod till nästkommande påsk, så skall Tractaten blij trjxkter här utj

Leiptzig.» Men sådant »tålamod» behöfde Linnj^us då ej längre under-

kasta sig.
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tik^ — kunnat uppehålla sig i sitt eget land, men nu vore de

ekonomiska utsikterna ej oväsentligt förmörkade. Visserligen var

han fortfarande innehafvare af ett af det Wredeska stipendiets öf-

verskottsmedelsrum, men däraf hade han intet gagn, enär fortfa-

rande inga dylika medel funnos att utbetala. Försök hade ock

gjorts att erhålla något annat stipendium: följande den tidens sed

att anlita »högförnäma gynnares» mäktiga inflytande, hade LlN-

N^US vändt sig till landshöfdingen Gabr. GyllengRIJP i Umeå,

och denne hade t. o. m. till Kgl. Maj:t ställt en underdånig an-

hållan, att »någon Kongl. nåd till des [= LlNN^l] torfftige un-
1

derstöd och des studiers fortsättiande wederfares» genom att han

»benådas med stipendio Thuniano eller Choreeno». Att denna

något egendomliga åtgärd icke kunde leda till något resultat, är

ganska naturligt, då stipendieförfattningen, hvad det Kåhreska

stipendiet beträffar, lade hinder i vägen, ^ och ännu mera var

detta förhållandet med det af kammartjänaren And. Thun stif-

tade stipendiet, enär gifvaren uttryckligen föreskrifvit, att dess

innehafvare skola vara » wählartade, qwicke och sedige Personer,

hwilka gifwa godt hopp om sig, att framdeles blifwa till Riksens

tienst nyttige uti hwad wetenskaps art det wara må; dock Medi-

cinen, för den owisshet iag sielf ehrfarit, undantagen».^

Ännu en annan plan, vid hvilken Linn^US uppenbarligen

fäst goda förhoppningar, hade slagit fel. I det föregående har

Gabr. Gyllengrijps namn ett par gånger blifvit nämndt. I

denne hade Västerbottens län 1733 erhållit en ny, mycket nitisk

landshöfding, hvilken med synnerlig ifver spanade efter medel till

förbättrande af den ekonomiska ställningen inom dessa, då förbi-

• sedda och vanlottade bygder. Måhända på inrådan af sin före-

t trädare J. Grundel, hvilkens bekantskap LlNN^US under Lapp-

landsresan gjort, ^ satte sig Gyllengrijp i förbindelse med den
' fattige studenten för att af honom erhålla upplysning, »huruwida
’ Lappmarckerne kunna besås och bära fruckt och nytta som de

"Södra orter».® Härvid hade »efter plägad correspondence» LlN-

N^us »lemnat underrättelse om [att] et slags Säd längst uppe i

’ Jfr ofvan citerade bref till Mennandrr från februari 1734.
* Jfr ofvan p. 76.

® Donationsbrefvet i Upsala universitets arkiv. — Upplysas niå ock, att

enligt Consist. protok. intet af dessa stipendier under 1733 fanns ledigt.
* Se ofvan s. 90.

® En särskild anledning till G;s intresse härför gaf tvifvelsutan den miss-
växt, som 1733 hade inträffat i Västerbotten. (Cammar Colleg. prot. d. 19
och 20 sept. s. å.)



Lappmarcken och äfwen fiällen wäxer» samt öfversändt »prof på

axen och säden». Härtill hade han fogat en uppsats, hvari han

angifver åtskilliga »puncter, [som] äro så klare, at iag ingalunda

drager betänckande declarara dem samma för höga öfwerheten»,

och som ansågos bevisa, att detta »lappsäde» kan både trifvas i

samt blifva af stor betydelse för de nordligaste delarna af vårt

land. »Fåfängt wore», tillägger han dock, »härom willia persva-

dera lapparne, Nybyggarne eller Bönder, ty de gå aldrig ifrån sine

Pa^BRta:cYiLEFiai!jf. im
;.E:Ki:^IProM(Ä;.(ituaERR\TäR.oi^ Gontrls

ANN(^.ci«)n:Mvco.

;TWfEa,GUSr;R^,LOVE^UET

Gabriel Gyllengrijp och hans hustru.

Efter porträtt på hans grafvård i Umeå landsförsamling.

förfäders wahna, utan komme detta till at practiceras, borde iag

sielf hämta Säden till någon quantitet; andra kiänna henne eij.

Och om den Säden såddes af Hr Landshöfdingen och sedan di-

stribuerades till Lappska Prästerne, skulle nybyggarne med up-

räckte händer, då de sågo des nytta, bruka samma säd, som med

tiden kunde tiena fädernes landet till några Tunnor gull.»^

* Den växt, hvilken Linn.<^us hoppades skola blifva af sådan betydelse

för vårt land, var clmcn eller sU-ajidragen (Elymus arettanus), hvilken han på-

träffat på Nordlandens och Bottniska vikens sandstränder, hvarvid han »kom

att tänka på, om icke detta kunde blifva en säd att sås på nioar, allenast
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Sporrad af dessa lysande framtidsutsikter, skyndade GylleN-

GRIJP att hemställa, att, enär LlNN^US »endast och allena är

både uppfinnare och äger kunskap om denna Säds beskaffenhet

och skiötsel till Landets nytta», Kgl. Maj:t täcktes >låta honom

någon nåd wederfaras, på det han ju förr ju häller med den up-

fundne Sädens framskaffande till tillräckelig ymnoghet samt des

widare handterande kunde anwända sin högsta flijt». Han ansåg

sig »eij lämna bort sådant .... i diupaste underdånighet at giöra,

och derjemte Eders Kongl. Maij:ts allernådigste wälbehag under-

kasta, om icke denne Lin^US (1 )
någre rese och underhålds

penningar kunde bestås». Följden af denna skrifvelse blef en

remiss (d.
^hi) från Kgl. Maj:t till Cammar collegium, som

redan den lo s. m. i Gyllengrijps närvaro företog ären-

det till behandling. Det uppsköts dock för anskaffande af

närmare upplysningar, men den i april följande år fattades

beslut, nämligen att »aldenstund denne wäxt är Kongl. Col-

legio aldeles obekant, så afgår bref til Herr Landshöfdingen

Gyllengrijp med begiäran at han effter sin förra lofwen wille

genom Cronobetiente låta undersöka om beskaffenheten af denne

wäxt, och med des ytterligare berättelse och betänkande till Kongl.

Collegium forderligast inkomma».^ Härigenom gick för Linn.^US

om intet hans förhoppning att under sommaren 1734 få på sta-

tens bekostnad företaga en ny resa till Norrland och Lappland.^

man lärde culturen, som ej skulle blifva så svår». (Iter Lappon.) — Eängre

fram blef ban än mera öfvertygad härom, så att bland hans manuskript 1733

äfven finnes angifvet ett med titel: Ceres Lapponica^ qiuB docet Lapponiain

nova segcte conseri posse. — Att han i ungdomlig ifver härutinnan hängaf sig

åt alltför sangviniska förhoppningar, fann Einn^^US själf längre fram. Un-

der skånska resan återsåg han denna »säd i Neptuni åker» och fann då, att

den och andra på samma lokal växande »icke allenast fordra öpet wäder och

blåst, utan äfwen sälta och en stadig fuktighet nedan ifrån», och att den
därför ej kunde såsom sädesslag odlas. Hvarken i hans Anmärkningar om
nyttiga Växter, som ktinde och horde planteras pä Lappska Fjälle7i (Vet. Ak:s

Handl. 1754 s. 182— 189), i Plantce csculentoe PatricB (1752) eller i Berättelse om
the inhemska wäxter, som i hrist af säd kunna anwändas till hröd- och mathei'ed-

ning (1757) nämnes ett ord om denna växt, fastän den, åtminstone den tiden,

på Island och Färöarna plägade insamlas till mjölmalning (jfr Rejtzii P'lo7-a

oeconomica I, p. 225). — Man kan anse det som en lycka för Einn^US, att

hans projekt ej kom till utförande, emedan genom dess otvifvelaktiga miss-

lyckande hans gryende anseende skulle lidit ej ringa afbräck.
‘ Cammar Collegii protok. d. 1734.
® Samtliga Gyi^i^Engrijps skrifvelser i denna sak, äfvensom Einn^Ji

bref m. m., finnas i original eller afskrifter i Riksens Ständers Cammar-,
Oeconomie- och Commerce-Deputations under riksdagen 1734 Handlingar
(Riksarkivet). Samtliga till detta ärenrle börande handlingar finnas mer eller
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Nils Reuterholm.

Efter ett samtida kopparstick.

uppbrusningens ögonblick fällda skarpa orden gjorde på LlXN^US

ett så djupt intryck, att han — med rätt eller orätt — ansåg sig

i Rosén hafva fått en vedersakare, hvilken både ville och kunde

mindre fullständigt tryckta i Eko^tomiskn Atwalcr 1807, S. Hedins Minne af

Carl von Linne' Fader och Son, Ad. AFZEEH Lin n c s egenhändiga anteekningai

om sig sjelf, ÄhrlinGS Carl von Linnes svenska arbeten samt Th. M. FriKS

Bidrag till en lefnadsieckning öfver Carl von L^inne' IV.

I 40

Största bekymret vållades dock därigenom, att det efter

allt att döma — goda förhållande, som hittills radt mellan de

ungefär jämnåriga, framåtsträfvande och rivaliserande unga män-

nen Carl LinnhiUS och Nils Rosén, nu blifvit grumladt.

Det synes hafva kommit till en ordväxling dem emellan; de i
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hvilken han för sitt nödtorftiga uppehälle var hänvisad.

Dock — länge dröjde det ej, innan alla dessa och dylika

sorgsna tankar med ens bortblåstes. Bland dem, med hvilka LlN-

NiEUS under sitt vistande i Falun gjort bekantskap, var ock lands-

höfdingen därstädes, baron NiLS ESBJÖRNSSON Reuterholm.
Denne hade då hört honom berätta om den lapska resan och,

intagen däraf, hade han föreslagit, att LiNNiEUS skulle »göra en

resa öfwer Dahlarna på sin bekostnad, hwartill LlNN^US jakar,

men håller det för en sak, som endast war talt i wädret». Detta

var emellertid ingalunda förhållandet. Vid vårterminens slut »fick

Linn^US invitation ifrån .... Reuterholm at resa öfwer Dah-

larne, hans höfdingedöme, at det genomfara och beskrifwa liksom

Lappland».

»Hur hiertans glad LlNN.^EUS blef af denna post, är otroligt.»

Utan dröjsmål gjorde han sig i ordning till den föreslagna färden

och skyndade till Falun, hvarest han »i samme, aldrig nogsamt

berömde Herres [Reuterholms] hus åtniöt icke allenast alt

hwad till att wäl lefwa tiente, utan ock upbar ett genereuxt rese-

stipendium till samma resas fortsättande.»

Redan den rikliga reskassan gjorde LlNN^l dalska resa vä-

sentligt olika den med ringa medel företagna lapska, men olik-

heten inskränkte sig ej härtill. »Ingen hade wågat göra LlN-

N^US sällskap till Lappland», men — säger han — »när nu blef

kunnogt terminen till resan med dess ändamål, begåfwo sig till

mig någre af de utwaldaste och för studier mest affecterade Stu-

diosi från Upsala Academia, som med mig hade lust på sin

egen depence göra compagnie. ^ Jag altså tog deras hurtighet

med tillbörlig tacksamhet emot och, på det alt måtte gå ordente-

ligen, inrättade af mine följeslagare en form af Societet med leges

och statuta att oryggeligen hållas.»

Medlemmarna af denna »Reuterholmiska resesocietet» eller

^Societas itineraria Reuterholmianai^ voro till antalet åtta, hvilka

på följande sätt sinsemellan fördelade sina göromål och ålig-

ganden:^

^ Alla dessa hans följeslagare voro burgna föräldrars söner, hvilket dock
ej hindrat en af EinnéS lefnadstecknare (E. M. C. PonTin) att låta dem ut-

göra en »flock af qvicka och kunniga, men utfattiga ynglingar .... som ofta

icke visste om morgonen, om de hade bröd för dagen» — allt i den väl-

menta afsikten att kasta ett poetiskt rosenskimmer öfver denna färd.

* Skildringen af arbetsfördelningen är hämtad från den af J. Kohc ef-

ter Linn^i muntliga berättelse författade och i Nicdcr-Sächsischc Nachrichten
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Carolus I.TNN^US, Smolandus^ skulle vara Prceses publice

et privatim, planlägga det hela och tillse, att enhvar af de öfriga

gjorde sin plikt;

Reinhold Näsman, Dalekai'his, den förnämste af kamra-

terna, hvilken redan gjort sig känd genom en »artig» disputa-

tion: Historiola lingucB dalekarlicce (1733), skulle sköta en geo-

grafs åligganden och på grund häraf noga beskrifva alla byar,

berg, sjöar, floder, vägar o. s. v. samt tillika såsom pastor dagli-

gen hålla morgon- och aftonbön, äfvensom om söndagarna predika;

Carl Clewberg, Helsingus, skulle såsom physicus göra

iakttagelser öfver alla elementen, t. ex. öfver vattnets beskaffen-

het, surbrunnar, källor, den aldrig smältande fjällsnön, bergens

höjd, väderleken, markens bördighet eller ofruktbarhet m. m. samt

tillika såsom secretarius »hålla protokoll» och göra utkast till

»Acta Societatis »

;

Ingel Fahlstedt, Dalekarlus, fick till uppdrag att såsom

mineralog samla och beskrifva alla anträffade slags stenar, mal-

mer, jordarter, petrifikat m. m. samt tillika att vara sällskapets

stallmästare, hvilken hade att ombesörja de medförda ridhästar-

nas sadling, utfodring, vattning och öfriga skötsel;

Claes Sohlberg, Dalekarlus, borde som botanist undersöka

och anteckna alla anträffade trädslag, buskar, örter, gräs, svam-

par m. m. och däraf insamla exemplar samt dessutom såsom

kvartermästare förskaffa goda natthärbärgen och nödig förplägning;

Erik Emporelius, Dalekarlus
,
skulle vara sällskapets zoo-

log^ samt därför iakttaga och anteckna såväl högre som lägre

djurarter, hvarjämte han, biträdd af en medföljande god skytt,

borde genom villebrådsjakt samt, om så behöfdes, fiske anskaffa

bidrag till det gemensamma kosthållet; och erhöll han på grund

häraf titeln jägmästare',

Petrus Hedenblad, Dalekarlus
,
skulle vara domeshcus, d.

V. s. iakttaga, beskrifva och, då så var nödigt, afbilda allt, som

hörde till allmogens seder och bruk, klädedräkt, bostäder, mat-

lagning, huskurer, bröllop och begrafningar m. m., hvarjämte han

såsom adjutant åt praeses skulle meddela kamraterna dennes be-

fallningar, sammankalla dem, då så behöfdes och i synnerhet om
aftnarna, då enhvar skulle aflägga rapport för dagen och Acta

uppsättas; dessutom skulle han tillhålla enhvar att i rättan tid gå

till hvila och om morgonen uppstiga;

införda uppsatsen i>Curiose ReisegeselhchafH. Till grund för redogörelsen för

resans gång, resultat ni. m. ligga däremot utom själfbiografierua förnämligast

hans Iter Dalrknrlicnm (tryckt i Ungdomsskr. II) och Flora Dalekarlka.

ii
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Benjamin Sandel, Americanus

,

skulle vara oecononius^ hvil-

ken iakttog allt, som rörde åkerbruk, boskapsskötsel, handel m. m.;

därjämte tillkom det honom att såsom räntmästare betala säll-

skapets utgifter och öfver dem föra räkenskaper.

För enhvar af sällskapets ämbetsmän utfärdades fullmakter,

hvarpå följande, ännu i behåll varande, ^ hvilken tillika vittnar om
den ungdomsfriska, glädtiga tonen inom »resesocieteten » ,

här må
tjäna såsom exempel:

j-Prseses och Membra uti Reuterl.iolmiska Rese-Societeten öf-

wer Dalarne giörom med detta wårt öpna bref, allom som weder-

bör, kunnogt, det wij Stalmästaren Hr Ingel Fahlstedt, i af-

seende på des anhållande och wähl anlagda wettenskaper, hafwom

till wårt ordinarie membrum Mineralogicum antagit och consti-

tuerat; warandes han städse omtänkt, att med all giörlig flit illu-

; strera i sin profession Dalska provinsen till publici nytta och lan-

t dets heder. Ställandes sig societetens för detta gifne lag till hör-

sam äfterlefnad: gifwet Fahluns Kungsg. 1734 Jul. 2.

C. Cl^EWBERG
Secr. societ.

fullmacht för Mineralogisten Ingel Fahlstedt.

(L. vS.) Chartse sigillatae afgiften betalt till cassan med i Rdr specie.

Ben. Sandel
Räntmästare.»

Originalet finnes i Linn. Soc:s bibliotek i London.
* Ofvanstående sätt att teckna sitt namn använde Linn./Eus stundom

Sunder några år på 1730-talet. — Det här nyttjade sigillet har dessutom an-
CT träffats endast på några få bref från 1750-talet. På ett bref från 1729 finnes
“ett sönderbrutet sigill, hvarpä en inskription (troligen: totU povr vous) finnes;

f^på ett annat, skrifvet i Lappland 1732, synes i sigillet endast ett mans-
i hufvud. Båda voro antagligen för tillfället lånade.
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Denna arbetets fördelning visade sig vara synnerligen ända-

målsenlig, och prseses höll sträng tillsyn, att enhvar gjorde sin

plikt. Hvarje afton samlades de alla och inberättade hvar i sin

ordning, hvad han på sitt område hade iakttagit, hvarefter prae-

ses för sekreteraren dikterade, hvad i dagboken {Actd) skulle in-

tagas.^ Själf skulle han näppeligen kunnat bibehålla allt det

iakttagna i minnet, men genom reskamraternas ifver och skick-

lighet, som han ej nog kunde prisa, fick han en mycket värde-

full hjälp i det arbete, som han åtagit sig att utföra.
^

Det var den 3 juli 1734, då resesocieteten och dess följe-

slagare — inalles 10 män med lika många hästar — med ung-

domsfriskt mod lämnade Falun för att »dilucidera» ett landskap

som ännu i mångt och mycket var en fullständigt terra incognita.

Första dagsresans mål var Bj ursås. »Marken var helt bar

mil långt [från Falun], bestående af stora lösa stenar, lika som

kastade på en steril grusmark. Flvartill tycktes mesta orsaken

vara den myckna svafvelaktiga, vitriolfulla, kalla och corrosive

koppar röken, som Vulcani koppar-gossar antända vid Fahlun.»

Därigenom »gör marken boskapen ringa tjenst, ej heller kan den

förbättras utan dubbel depence . . . .; man måste dock vara nöjd,

som naturen det så rikeligen recompenserat med underjordiske

oeconomien». Först »på andra fjerdedelen tog ett litet buskage

af tallbuskar vid. Änteligen continuerade tallskogen, som under-
t

tiden med gran på de fuktigare ställen alternerade.»

^ Dagbokens tillkomst på detta sätt gifver densamma en, så att säga,

officiell prägel och en viss grad af torrhet, som saknas i dagboken öfver

Lapplandsfärden, under hvilken iakttagelserna omedelbart nedkastades på
papperet med LiNNa^l friska, naiva och humoristiska skrifsätt. Detta hin-

drar dock ingalunda, att äfven i Dalaresans dagbok naturen tager ut sin rätt,

så att Linn^i glädtiga lynne här och där midt under den allvarUga fram-

ställningen lekande framblänker.
^ Om Linn^i ofvannämnda följeslagare må ytterligare följande här finna

plats: R. Näsman, f. 1711, d. 1766 såsom prost i Kolbäck, utfattig till följd af hu-

struns misshushållning och osedliga lefverne. Efter mannens död gifte hon

sig med nådårspredikanten, emedan »en lefvande adjunkt är ju bättre än en

död Prost». — E. EmporeIvIUS, f. efter 1716, blef först korpral vid Lifre-

gementet, sedan löjtnant; kallade sig då Emporei^L. — I- Fahlstedt, f.

1714, d. 1792 (eller 1783), blef krono-afrads-inspektor, sedan kronobefalluings-

man i Säters fögderi. — Cl. Sohlberg, f. 17 ii, d. 1773, Linn^i reskam-

rat i Holland, läkare först i Falun, sedan i Filipstad och intendent vid Loka

brunn. — P. Hedenblad, f. 1714, d. 1788, bergshauptman med titel af bergs-

råd. — B. Sandels, son af svenske prästen i Virginien, sedan prosten i

Hedemora And. Sandels, blef auditör vid Dalregementet, sedan bruks-

patron.
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Följande dag hann man till Rättvik. »Hela resan gick lycke-

ligt, allenast var incommode, att folket ej var hemma och alltså

våra hästar strandsatte. » Då man vid en dylik folktom by lät

hästarna »få en liten vederqvickning af det gräs, som växte vid

kniitarne och nedertrampades af fötterna», blefvo resenärerna ut-

satta för en af resans få obehagligheter, i det att — såsom dag-

boken berättar — dit kom »en öfvermodig bonde från granngår-

den .... med yxan på armen, i fullt raseri, angripandes oss så-

som våldsverkare, sägandes sig straxt skola skaffa håll på oss ge-

nom sina vänners hopkallande, hvartill han hade några qvinnor i-

reserve. Hos honom halp hvarken raison, vår nöd, betalning el-

ler öfverenskommande, utan endast hans egna högmods principier.

Änteligen cederade han sin prsetension, emot 3 dalers erläggande,

dem han med pock uttog.

»

Den 5 hann man ej längre än till Kjerfsås, emedan man på
ditvägen »betraktade 3 der uptagne silfvergrufvor och 2 marmor-

brott». Något synnerligen anmärkningsvärdt iakttogs ej, om ej

att i »Bodback grufva, som var grafven åt djupet något oblique,

gjordes ett experiment med några pistolers lossande mot djupet

af grufvan, hvilket gjorde ett echo, att jorden darrade och det

hördes likasom en sång i sjelfva grufvan».

Efter att den 6 hafva gjort ett hastigt besök i Ore präst-

igård, kom man till Skattungbyn, »hvarest ibland 65 grannar in-

igen fanns hemma, mer än en som hölt hållskjuts. Kunde alltså

j på gästgifvaregården ingen ting till vår tarf och nödvändigheter

c ernå», hvarför färden fortsattes till Orsa. Härunder iakttogs först

it ett »marmorberg», och »notabelt var här, att då man slog sön-

( der stenen, som var ganska tung, svettade han ut en svart, luk-

! tande fetma eller petroleum » . Därefter påkallade därvarande slip-

r stensgrufvor de resandes uppmärksamhet, och »man steg här af

1 hästen att dem nogare betrakta». Djupaste intrycket gjorde här-

' vid »det eländiga folkets miserable condition, som då de bäst

t tänkt conservera lifvet, snarast destruera detsamma. De alla, som
^ söka sitt förnämsta uppehälle genom slipstens handtering, hinna
sällan öfver 20, 30 å 40 år», hvartill orsaken var det fina sten-

” mjölet, som sväfvade i luften och som kom i »en stor qvantitet

? genom de alltid väderdragande lungorna in uti bronchiis^

.

Här
' samlas det och »bakas tillsamman», hyarefter lungsot snart inträ-

der. Detta var här så normalt, att man ej utan förvåning »i

^ kyrkan såg ett par grå gubbar, men man fick veta, att deras
profession var skräddare och skomakare och ej att gå i grufvan».

L in n é.
10
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I botaniskt afscende hoppades man denna dag få skåda nå-

got mycket märkvärdigt, ty — så berättar dagboken — »vid

Giillerås by i Rättviks socken uti en äng står ett stort träd, som

öfver hela landet hålles för ett sällsamt och af ingen bekant spe-

cies. Gemene man hade om samma träd åtskilliga relationer.

Somliga mena, att det skall allenast blomma vid åtskilliga än-

dringar i republiqiien. Somliga sade, att näst före Kung Carl

XII:tes död skulle det ha blommat 2:ne blommor, svarta och

hvita. De kalla det Halmträd i stället för Almträd (emedan de

der å orten bokstafven h prononcera i begynnelsen på orden, när

de af vocali a begynnas) .... Vi reste för samma trä skull ur

vägen vid Rättvik åt Oresidan, endast att det samma nogare be-

skåda. Det minsta barn visste, hvar det stod. Vi fingo ock se

det rara trädet, som var en ordinaire Lind. Slutes häraf, huru

Lindträd här oppe äro rare.»

Med ledsnad såg man dessutom här, huru jämmerligt sko-

garna vansköttes och till huru ringa nytta de kommo. Så t. ex.

lågo här »ymnogt nedhuggne tallar, till mesta delen barkbare»,

emedan deras så godt som enda användning var till beredning af

barkbröd eller annan föda åt människor och boskap. De härtill

ej användbara fingo »ligga neder och ruttna bort, fast de till ved

eller något annat kunde employeras». Timmerskog fanns till

öfverflöd, men träden, »som till ingen nytta användas», fingo för-

torka och förruttna. — Liknande förhållanden iakttogos sedan un-

der så godt som hela resan, hvartill flerestädes kom den bedröf-

liga anblick, som långa skogssträckor tillföljd af eldens härjningar

erbjödo. Då man »den ansenligaste tallstock för 8 styfver köpa

kunde», och på vissa ställen ej ens så högt pris kunde betingas,

framställer LlNN^US åtskilliga förslag till åstadkommande af

bättre förhållanden. Så t. ex. framhåller han, än att »beklagligt

är, att intet bergverk här skall vara, der skog vore öfverflödig»,

än att om det »vore possibelt få» dessa »härlige timberstockar,

masteträd och skeppsvirke genom Dalelfven neder till hafvet utan

för stor depence, funnes här en lång tid tillräckeligt virke».

Följande dag, d. 7 juli, »som var Söndagen, blef man qvar

vid Guds hus, att det först besöka, hvarpå man inviterades af

Kyrkoherden Mag. ScHEDVIN till middagsmåltid, som så med
rätter, som med curiöse observationer uti oeconomien viste sig

raisonable och förståndig». Emot aftonen reste man härifrån till

Mora, hvarest man kvarstannade öfver följande dag och åtnjöt

gästfrihet hos den 75-årige prosten JOH. Emporelius, fader till

ressällskapets zoolog och jägmästare. »Man besåg hans vackra
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bibliotheqiie och gjorde sig underrättad om folkets seder och bruk.

Här fattades oss intet nöje, så i tractamenter, som i conversie.

Bondfolk, mankön och qvinkön, kallades för vår skull tillsammans

att här leka, dantsa och prata. Brud utsirades med ordinarie

skrud, att vi så mycket bättre måtte se landsens manér.» Man
fick alltså ett godt »tillfälle att betrakta folkets ajoustice» [kläde-

dräkt], som ock blef noga beskrifven. — Bland i zoologiskt af-

seende märkligare saker var en gökunge, som »hela resesociete-

ten såg här födas af en liten Motacilla [ärlaj. Han satt och pep

helt stadigt, då hon med största trägenhet förde till honom mat,

hvilket allt vi uti kyrkoherdens salsfönster med egna ögon, icke

utan särdeles nöje, sågom.»^

Den 9 lämnade man den gästfria prästgården i Mora, for

»vestra vägen vid floden» och besteg Gåfshusberget, men »reste

förbi Vestberget, det krafterna och natten ej tilläto att besöka.

Kommo sent om aftonen efter mycket vilsefarande om vägen och

förhinder af floden, den man på många ställen med fara sökte

öfver resa, till Prestgården i Elfdalen.» Under denna ridt »fick

man se bredevid vägen ^4 ofvan Mora ett sällsamt manér,

som folket här brukade. Bredevid vägen stodo några tallar,

hvarpå voro uppspikade vid pass 1 20 listor, e. gr. i ett träd voro

' 56, i ett annat 35, ett annat 14, ett annat 10 och ett annat 8.

i Hvar lista var vid pass Yg aln lång, 3 tvärfinger bred, svart med
" utskurna bokstäfver, som lyste af, tvärt hvita. E. gr. Salig A.
i O. S. Död 1670 d. 10 Juli. Den äldsta man såg var 1670, och

! alltsedan continueradt. När folket föra sina döda åt kyrkan,

hvila de gemenligen på detta stället, då de hafva upp med sig

samma dödes namn skrifvet på en dylik lista, den de slå upp i

dödsträdet. Hafvandes gemenligen hvarje by sitt träd.»

Som vanligt, var det i prästgården, som de resande togo in;

kyrkoherden i Älfdalen var Erik NäSMAN, som var far till en

af de i färden deltagande och som särskildt vitsordades såsom
^hospitalis >') [gästfri]. Han var tillika en man, som följde med sin tid,

hvilket bevisas däraf, att han »hade här först begynt med pota-

toesplanteringen, hvilken han communicerat med böndren och

drifvit så vida, att han sjelf fått tionde deraf».^ På senare tiden

* I sanimanliang härmed fiunes den något besynnerliga anteckningen:

>Fransosen säger göken är en underlig fogel, som kokar skinka åt svensken».
* Redan d. ^728 inberättade Commerce Colleginm till Kgl. Maj:t, .v"

|
att kyrkoherden B. NäSman odlat »den engelska jordwäxten potatoes kallad»

med den framgång, att han däraf skördat lYa fjärding. (Hist. tidskr. 1899,
sid. 166.)



hade dock »genom böndernas försummelse» denna odling begynt

aftaga. »Tyckes dock», anmärker LlNN^US, »att en så nödig

sak ej borde läggas afsides af det eländiga folket, som här årli-

gen måste betjena sig af bark- och mäskbröd.» — Såsom något

för Älfdalen egendomligt anmärktes, att »bönderna här i försam-

lingen, förutan det att de bruka runstafvar, skrifva än i dag sina

namn och bomärken med runska bokstäfver, som synes på väg-

gar, skötstenar, skålar etc. Det man på intet annat ställe i Sve-

rige ännu vet continueras.»

Uppehållet i Älfdalen användes till att besöka Hykieberget,

som »var ganska högt, att det med rätta må sägas trotsa de 4

i Dalarne namnkunniga berg. Man gick upp på vestra sidan,

der det var någorlunda slutt. Öfverst på hade elden fordom här-

jat; hvarpå dock stod qvar några strödda träd med ljung på en

steril mark. Berget bestod af hårda klippor och sten. Häruppå

hade åtskillige utgräfvit sina namn; det vi ock gjorde vid en tall,

som öfverst bestod af en ansenlig marqvast eller plica, med föl-

jande ord: Membra Societatis Reuterholmiano-Dalekarliccs 1734

Jul. II.»

»Södra och östra sidan af berget var brant som en mur, af

ren sten, som intet var klufven, till en otrolig höjd. Praeses tog

med sig alla 3 naturalisterna utför de brantaste klipporna, att

examinera hvad naturen gömt under så stark fästning. Intet sär-

deles funno de, mer än en pur lifs hazard, der de sitt kära lif

den ostadiga lyckan emellan de löse klippor committerade. Ne-

danför branta bergsklippan låg en smal grön plats rundt omkring

på öster och söder med hvarjehanda örter utsirad, hvilken efter

gemene mans utsago sades vara curieusare än mången kortus Bo-

tanicus. Nedanför dessa klippor låg sten på sten, att man med
största möda kunde hinna neder till bottnen af en så ampel

grundval, som naturen gjort hade.» På södra sidan varseblef man
ett hål i berget, »hvarom åtskilliga historier voro, såsom denne:

att en man en gång varit derinne och sett rummet som en stor

sal, men blifvit der så konfunderad, att han ej vetat sjelf, hvarest

han varit. Här . .
. proberades åtskillige omöjlige försök att

komma dit upp. Omsider hazarderar zoologus ett desperat experi-

ment och såg, att detta ej 2 alnar inåt var öppet, förrän hårda

berget emot tog. Att komma neder var för honom större lycka

än konst.»

På det väntade stora utbytet, särskildt hvad sällsynta växter

beträffar, blef man ganska besviken. I en 1722 af Zachar. Ho-

LENIUS utgifven akademisk afhandling De Dalekaidia hade näm-
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ligen Hykieberget blifvit prisadt såsom »en natursens sälsamma

trädgård, upfyld med många främmande växter; men då man fick

komma dit, war alt ordinairt, utom Lön, Lind» m. fl., »hwilka

wäxter fuller älliest i Swerige äro allmänna, men här uppe myc-

ket främmande. Utom dessa war den aldra raraste Liquiritia s.

GlycyrrJiiza,^ den jag aldrig i Swerige tilförene wild observerat,

mehr än på två ställen i Skånska slätten kring Lund».^

Först den 12 på e. m. lämnades Alfdalens prästgård, och

man hade nu en 6-mila skog att passera för att komma till Särna.

Man tog där afsked af den mera civiliserade bygden. »Alt intill
o

[byn] Åsarna hade man haft från Fahlun god landsväg, som här

i ett moment qvitterades. Den vägen, man igen fick, var likare

en fä- eller myrväg, än någon viam communem [landsväg]. Han
var hazarderlig att gå, än mer att rida, aldeles omöjlig att köra,

ty det ena stenskäret låg på det andra.» Långa sträckor hade

man att passera genom af elden fordom härjad skog, där »det

ena stora trädet låg öfver det andra kullfallet, halfruttet» eller där

de längesedan döda träden ännu stodo upprätta. »Hade under

vägen blåst, hade ock vi varit fogelfrie för de många ruttnade

och till fall hotande träden, ibland hvilka öfra delen af ett halft

stort träd hängde uti ett annat, just öfver vägen.»

Först d. 14 efter midnatt anlände man till Särna, där pastor

Gabriel Flor^us blef deras värd. Följande dag, som var

söndag, hölls rast och bevistades gudstjänsten i kyrkan, »som

var nog liten, kunde ej heller större behöfvas till en församling,

som allenast bestod af 3 byar». Särnabönderna, som fingo vits-

ordet att vara »mer belefvade än Dalkarlarne», stodo ej på syn-

nerligen förtrolig fot med sina grannar Alfdalingarna, af hvilka de

benämndes »skrållar»,'^ emedan man i Särna »fordom brukte att

skjuta och skrålla vid sina begrafningar». Till gengäld för detta

öknamn, hvaröfver de voro mycket förbittrade, titulerade de Alf-

dalskarlarna för »mjuksar». Ännu voro de mera förbundna med
sina norska grannar, »varandes deras extraction aldeles norsk,

hvartill de ock på språket ganska mycket inclinera; gifta sig ock

häldre dit, än till Sverige».

Pastoratets hela areal beräknades vara 169 kv.-mil, af hvilka
o

endast en var odlad. Aboarna, som uppgifvas på tre sidor hafva

till närmaste grannar 6 mil och på den fjärde likaledes 6 mil till

fjällryggen, »contribuera ingen skatt till kronan». Allt detta syn-

* Astragahis glyctphylbu.
® 1'lora Dalckarl. p, VI.

” r Litna åter kallades de »oänibaggar».
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tes för Linn/EUS vara en bakvänd ekonomi; »tycktes altså oför-

gripligen, att denne orten bättre kunde popiileras med lappar»,

hvarför en rad af skäl angifvas; dock »utstöttes derigenom inga-

lunda de åboer, som af oeconotnia vegetabilium kunna uppehålla

sig, ty renarne om sommaren skada ej ängarna, om vintren be-

höfva de ej hö».

Den 15 juli började en några dagars utflykt till Städjan el-

ler Skrållstädet, såsom detta berg äfven kallades. Vägen »tyck-

tes i förstone vara dräglig, men ju längre han var, ju svårare

blef han ock»; älfven måste öfvervadas, äfven där han »var åt-

minstone 4 bösseskott bred». Så sträfvade man hela första da-

I

Städjan.

Efter fotografi af Axel Lindahls fotografiaffär.

gen framåt, sträcktals »genom vilda skogen, kärr och moras»,

tills man vid mörkrets inbrott slog läger vid Gudmundsåsen. Föl-

jande dag »tog man straxt sin resa genom vilda skogen uti en

grufvelig väg förbi ett berg, Grängesåsen kalladt, och lemnade

hästarne vid en stor bäck. Brumma kallad. Härifrån gick man

upp på detta höga och länge efterlängtade berget, på hvilkets

öfversta spetsar man hvilade en liten tid.» Vinsten blef ej stor,

då det »hela dagen merendels var mulet och regnade, att man

väl fick umgälla sin curiositet, förr än man kom upp på det be-

gärliga Skrållstädet». Myggorna voro besvärliga, och då man

genom rök sökte fördrifva dem ur »en tom och nu af folk lem-

*

\

*
'



nad fäbod», dit man tagit sin tillflykt och där man i brist på

spis antände tvenne på golfvet liggande, halfbrända stockar, »må-

ste man beklaga detta husets incommoditet, ty dels brände det

oss, dels ville ock röken förderfva ögon och lungor. Änteligen

fastnade elden i de torra bräder, der de gåfvo öppning för röken,

att vi med möda den samma släcka kunde.»

Det ogynnsamma vädret fortfor äfven följande dagar. Den

17 hann man endast till några fäbodar i Gröfveldalen, och där

måste man kvarstanna äfven d. 18, ty att då »förtro sig åt fjäl-

len vore att sätta sitt lif i största hazard». Först tidigt på mor-

gonen d. 19 kunde man bryta upp och nådde då till Gröfvelsjön,

vid hvars strand nattläger bereddes. Källor funnos här »öfver-

flödigt der skog och buskage var», och »alla förde de ett vatten,

hvars like man aldrig smakat, så för dess klarhet och köld, som
för dess smak», ty »det vatten smakar rätt, som intet smakar».

Däremot var det tämligen illa beställdt med födan. Visserligen

fanns ganska god tillgång på ripor, och sällskapets skytt hade

under föregående dagar gjort sitt bästa att anskaffa både fågel

och fisk, men att det medförda matförrådet var på upphällningen,

framgår af dagboken för d. ig, där det heter: '>'>In domesticis v2s

intet nu att observera på andrä, ty måste man observera på sig

sjelf. En braf matsäck köptes väl i Särna, men förr än man
hade varit en dag på fjällen, var brödet allt. Orsaken var ingen

annan än galen hushållning, hvarest alla vilja agera matfadrar.»

Beklagligtvis visade sig nu inga vildrenar, fastän vägvisaren be-

rättade sig en gång här hafva sett »600 i en hop» och helt ny-

ligen af ett enda åskslag 32 stycken blifvit dödade. Endast horn

af dem lågo här och där på fälten.

Den 20 juli bröt man åter upp, passerade snart norska

gränsen och anlände till en gård, benämnd Mugga, där man föl-

jande dag »låg instängd så af högtiden [söndagen] som af det

svåra vädret». På vägen dit passerades tvenne falkläger, d.

V. s. kojor, hvari holländare eller fransmän årligen plägade slå

sig ned för att under 3 å 4 veckor idka jaktfalksfångst. Sådan
pågick just nu, hvadan sällskapet fick godt tillfälle att noga lära

känna, huru den bedrefs. Den plats, som valts till det ena af

dessa läger, ådrog sig genom sin naturskönhet de resandes syn-

nerliga uppmärksamhet; »ingenstädes i verlden skulle tyckas, att

naturen lagt beqvämligare val till ett residence och härligt palais».

Resans närmaste mål var nu Röraas, dit kvartermästaren

skickades i förväg för att »betinga logementer». Plan vände sig

till direktör Hans Bredal, »som agerade viccs af en Bergmä-
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stare och Borgmästare tillika», och genom honom, som visade sig

vara '»Jminanissimus 07mtium>->^ erhölls god inkvartering hos »de

förnämsta i staden». Här bemöttes de resande med största väl-

vilja och gästfrihet, hvarför ock LiNNiEUS, då en del naturalhi-

storiska orimligheter framställdes och ifrigt förfäktades, icke inlät

sig i någon dispyt, utan »cederade och sade, att hvar må lefva

af sin tro».

Sedan härvarande koppargrufva, där »malm tycks aldrig skola

tryta», noga besetts, företogs den 26 återresan till Sverige. Se-

dan gränsen passerats och man kommit till Svuckustöten, »gick

man upp på detta ganska höga berg, som ibland de andre kring-

liggande stod lik en jätte bland pygmoeos'>'>

.

Man besteg det från

dess nordöstra sida, och »hur brantheten, höjden och stenrösen

på rösen hulpos åt att tvätta svetten ur en trött och sträfvande

kropp, lärer den bäst bevittna, som med oss vadet hunnit. Kommo
omsider matte upp på spitsen», där man »hade en makalös pro-

spekt öfver hela fjällen». Man började genast kartlägga den om-

gifvande trakten och skulle nog ock afslutat detta arbete, »der

icke ett grufveligt oväder oss neddrifvit». Först visade sig näm-

ligen i öster »ett svart moln med mörker, att man ej kunde väl

se närmaste berg; äfven dylikt här och der på andra sidor.

Denna svarta och dödslika himmel hotade oss, som uppå den

bara, höga klippan stodo, med blixt, knall och dunder, som på

alla sidor om oss hördes. Vädret regerade starkt och regnet

tycktes vara på oss, att vi altså prompt måtte fast nödigt packa

oss neder ur detta Jovis helgade residence.» Detta gjorde man
»på östra sidan åt söder, der man fick igen nedanföre följesla-

garne, som gått omkring med hästarne genom Svucku-telna, hvil-

ket ej annat är än ett stort röse, som ligger likt en mur eller

borggård kring Svucku». Man fortsatte sedan under regn färden

till norra ändan af Gröfvelsjön, där man öfver natten hvilade i

ett af grästorf uppfördt »eldhus eller fiskarehus».

Den 28 sträfvade man åter framåt för att komma till befol-

kade bygder. Vägen var mycket besvärlig; »hästarne arbetade

sig uppför backen helt trötte och lärde, att högsta backe neder i

landet är ej Y^^-del emot en liten i fjällen». Det märkligaste,

som man härunder fick skåda, var vildrenar, »öfver 100 stycken

tillhopa».

Påföljande natt tillbragtes i Idre fäbodar, där »man väcktes

upp om morgonen vid solens uppgång af herden, som spelade

reveillen för sin boskap så väl, att echo uti nästliggande fjäll gaf

en behagligare resonance, än man någon tid hört». Fjällresan
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var nu slutad, och vid Idre, dit man samma dag kom, visade

»den första fjerdingspålen, som delte vägen», att man återkommit

inom civilisationens område. Följande kväll nåddes Särna prästgård.

Trötta af de utståndna besvärligheterna, hvilade resenärerna

här hela den 31 juli samt till följande dags eftermiddag. Efter

en kortare färd »slogs läger om aftonen vid Höståkällan i vilda

skogen». »Denna natten var oss mycket svår, ty först gåfvo

myggen oss ingen ro och sedan mot dagningen begynte starkt

regna, att vår i hastighet uppsatta koja blef svårare att fördraga,

än sjelfva regnet, ty regndropparna voro mindre utom än inuti.»

Det var därför med nöje, som man »om morgonen bittida böd

den eländiga kojan och nattlägret farväl, och resan continuerades

i söder närmare åt Lima». — »Vägen, som hästarne gingo, östan

vid floden, kallades landsväg, som nu sades vara träffeligt upp-

lagad, det man ock måste tillstå, om man betraktar honom i luf-

ten, men ingalunda på jorden.» Förhållandena gestaltade sig

dock bättre, sedan på e. m. regnet upphört och färden fick fortgå

båtledes utefter älfven. »Här var ganska angenämt att segla, ty

de löfrike och med gräs och blomster bevuxna stränder speglade

sig hela elfven utåt i det klara och stilla vattnet, som hade un-

der det varit en lika verld.» Härtill kom, att »allestädes på si-

dorna vid elfven brusade neder af de höge backar cascader och

cataracter, af hvilka en i vester vid floden, straxt nedanför Tosk-

sättra, nästan perpendiculaire nedföll af en ansenlig höjd».

Denna dag kom man sent på natten till »Sähla, som är

första by uti Lima socken». Den 3 aug. forrsattes färden, äfven

nu båtledes, och man anlände snart till Transtrand, men »här

var intet något särdeles curieuxt att betrakta, mer än endast en

fattig, af verlden föraktad, dock curieux och lärd man, vid namn
Lars Dahl, som här var capelian. Hans slarfviga kläder, in-

nocente physiognomie, fattige åtbörder, kloka raisonnement uti

hvad som efterfrågades, ser hvem, som honom såg.»^

Ett stycke från Transtrand »låg ett ansenligt högt berg, som
nästan fjällen liknade . . . och som kallades Hormundsberget.
Emot dess öfversta spets var en grotta eller lång ingång med en

^ Denne, »Herr Lars i Transtrand», som på sin tid hörde till Dalarnas
märkvärdigare män, karakteriseras på ett annat ställe af LiNNa^us såsom
>ncriosissimtis, pauperrimtis, abjectissimus, doci/sstmns» [= i allra högsta giad
vetgirig, fattig, anspråkslös och lärd]. -- »Kunnig, älskare af läsning, arbet-

sam och förnöjd med allt, var han en äkta philosoph eller rättare en
utmärkt prest, passande för denna ort». (MuNKTEnn, Uvstcrds st/Jts herda-

minne II. .<!. IQI.)
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liten sjö eller bäck och åter der innanför längre tillträde. Man
hade haft lust att sjelf bese denna caverna, men det timida fol-

ket var alldeles persuaderadt, att här inne skulle bo troll; och

att ingen dit ingå kunde, utan att blifva för sin förmätenhet mär-

keligt straffad, voro de öfvertygade med många fåfänga exempel,

att ingen med oss följa ville.»

Något skäl till längre uppehåll härstädes fanns alltså icke,

hvarför man fortsatte färden till Lima prästgård. Där tillbragtes

natten, och man fick där tillfälle att skåda »det miserablesta

bygdt, man någorstädes sedt i Dalarna, så till sätesgården som

ladugården, att man näppeligen fann ett enda rum, i hvilket man
en vinterdag kunde berga sig, der likafullt timret kunde fas rätt

för lätt och transporten genom floden aldra facilast». Om hus-

timrets usla, sönderfrätta beskaffenhet vittnade det, att den under

namnet »timmerman» allmänt kända skalbaggen »var här i prest-

gården ganska ymnog och kröp på alla väggar och knäppte som

50 böxesäcksur hängt på väggen». Också fick kyrkoherden här-

städes af Linn^US vitsordet: phlegmaticus.

Resan gick härifrån raskt hemåt genom Malung och Äppelbo

till Nås, utan att något egentligen anmärkningsvärdt därunder ti-

made. På sistnämnda ställe tillbragtes söndagen d. ii aug., och

därvid lade man märke till, huru under gudstjänsten »tron sjöngs

alternatim af mankönet och qvinkönet, så att qvinfolken sjöngo

den andra versen utan manfolkens tillhjelp». Ännu större upp-

märksamhet tilldrog sig ett annat bruk, som dagboken omtalar

med följande ord: »Här var ett makalöst dundrande i kyrkan

af det hvar och en agerade den andras spögubbe, eller slogo i

bänkarna för hvarandra, då sömnen dem anfäktade, så hårdt, att

ingen nyss prestvigder bondprest skulle kunna slå så hårdt i pre-

dikestolen.

»

Regn hindrade därefter resans fortsättande förrän d. 13 aug.,

men därefter fortgick den utan nämnvärda uppehåll öfver Floda,
o

Gagnef och Ahl till Falun, dit man anlände på aftonen d. 17.

Intet synnerligen anmärkningsvärdt finnes om denna sista del af

färden antecknadt, om man ej vill såsom sådant anse, att färdens

början och slut därutinnan voro lika, att de resande nu i Måck-

fjärd »blefvo bemötta med inexcusabelt ovett» af en fjärdings-

manshustru, som »angrep dem såsom våldsverkare och tjufvar»,

emedan de efter fåfänga försök att fa reda på gästgifvargården

släppt de utmattade hästarna »uti en dess utbetta täppa».



155

Resan hade upptagit en tid af sex veckor och tre dagar;

den därunder tillryggalagda vägsträckan uppskattades till 313V2
fjerdingsväg.

Efter denna redogörelse för resans gång och anmärknings-

värdare tilldragelser återstår nu att kasta en blick på densammas

; resultat. Dessförinnan bör såsom ett allmänt omdöme uttalas,

;att det ej kan dragas i ringaste tvifvelsmål, att ej LlNN^US och

Ihans unga reskamrater väl användt sin tid och på ett mönstergillt

isätt fullgjort det åtagna uppdraget.
^ Af dagboken framgår näm-

’ ligen otvunget, att de städse haft öppna ögon för allt, som på

'skilda områden mötte dem, och öppna öron för hvad af trovärdiga

jpersoner, som rådfrågades, blef meddeladt. Naturligt är, att he-

cdern härför till det hufvudsakligaste tillkommer LlNN^US, genom

Ihvilkens insikter på naturforskningens olika områden och under

fföregående resor vunna erfarenhet arbetenas såväl planläggning

?som utförande erhöll en omfattning, noggrannhet och vetenskaplig

sstadga, som ej gärna kunde leda till annat än ett godt resultat. Och
ssådant blef det ock, äfven om de förväntningar, hvarmed resan

r,anträddes, i vissa afseenden blefvo något besvikna.

Detta gäller förnämligast det botaniska utbytet. För Linn.^1
rminne framstod i lifliga färger den rika fjällfloran, hvarmed han

lunder Lapplandsfärden fått göra bekantskap, och något liknande

eeller ännu bättre hade han väntat påträffa i Dalarna. »Här hade

rman tänkt få långt flere plantas alpinas itovas et raras än i lapp-

sska fjällen, som denna [provins] ligger så mycket mer i söder,

rmen man bedrog sig jämmerligen; man fann intet loide-delen

;'gen af de lappska, helst fjällen här stodo hvita af mossa, som
uldrig syntes i Lappmarken.»^ Och ej heller af andra växter, än

ide för fjällen egendomliga, var utbytet synnerligen rikt; endast

?en enda fanerogam-art {Utricularia minor)^ som ej förut var känd
'•såsom svensk, anträffades under hela denna färd.

Häraf följer dock ej, att det vunna resultatet var utan värde

‘Och intresse. Härigenom erhölls nämligen den fönsta, på verkliga

^undersökningar grundade kännedomen om dessa trakters växtlig-

let och på samma gång reducerades till rätta värdet de skildrin-

* Ett litet, men betecknande drag må anföras. Då under vistelse i

prästgårdar väderleken hindrade exkursioner och genom samtal några upp-
ysningar ej vidare kunde vinnas, studerades kyrkböckerna för att erhålla

underrättelse angående gängse sjukdomar m. ni.

I

^ Orsaken härtill finner han däri, att »fjällen voro här så torra, som
le der äro våta».
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som responderat för den disputation dc nuptiis arborum^ hvilken

kommit att hafva ett så väsentligt inflytande på LlNN-^l lefnads-

förhållanden och studieriktning/ hade nämligen samma år (1734)

ventilerat en afhandling De proefectura Noesgardensi Dalekarlioe^

i hvilken enligt LlNN.^1 berättigade omdöme »Auctor vist ett

ohördt exempel, allom okunnigom till varning att ej illotis mani-

bus‘^ angripa någon Science». Däri »har han nemligen tagit sig

för att recensera alla de örter, som finnas inom samma rå», men

en högst betydande del däraf äro »sådana, som wäxa i orangerier,

men aldrig i Swerige wilda, aldrig i någon Dalsk trädgård».

»Skulle de örter fås i Dalarne, som han uptecknat, wore sanner-

ligen ingen ort i Europa denna att förlikna», och »alla apothequer

i Europa lära söka härifrån materialer». Dylika falska uppgifter

voro så mycket mera oförsvarliga, som »man hade förmodat, dett

samma Magisters förra disputation de Nuptiis arborum skolat lärt

honom och andra aldrig tala om det de ej förstå». — Emellertid

äger denna underhaltiga afhandling den förtjänsten att vara —
såsom Linn^US själf säger — »det förnämsta, som mig drifwit

att uptekna de Dalska örter» eller, med andra ord, att samman-

skrifva Flora Dalekarlica.^

På ungefär liknande sätt utfaller domen om det zoologiska

utbytet. Man erhöll en tillförlitligare kännedom om här före-

kommande djur (isynnerhet fåglar och fiskar), upplysningar inhäm-

tades angående sällsyntare arters lefnadsvanor, mera ovanliga for-

mer (däribland flera fåglars olika åldersdräkter) beskrefvos noga

o. s. V., men några förr okända arter anträffades ej, utom en del

insekter och en fågelart (Picus tridaciylus), om hvilken LlNN^US
själf berättar: »Ahr 1734 d. 19 Juli . . ., då vi kommo up pa

Dalska Fjellen, vid den grenen af Dalelfven, som kallas Gryfla,

^ Jfr. ofvan s. 60.

* Med otvagna, smutsiga händer.
® Här är naturligtvis ej rätta platsen att uppräkna alla de botaniska

iakttagelser, som under färden gjordes. Omnämnas må dock lians framställ-

ning, liuruledes »när fiället begynner stiga upp i högden, är det på sidorna

besatt med höga träd, såsom ett annat berg, tils den wissa högden kommer,

då skogen blifwer liksom med en sax afklipt, hw'ar ofwanföre äro fuller örter

skiöna och härliga, men alla krypande». Man finner alltså, att på de »rätta

fiällbergen» »alla träd och skogsörter wid en jemn höjd utslutades, , .
•

hvilken terminus botanici önskade hafwa sig af Physicis gifven, efter gjord

calculation ifrån hafivet, hwilket man sjelf kunnat gjort, om man barometer

med sig föra kunnat». Det kräfdes en rundelig tid, innan svenska botani-

ster till fullo iusågo vikten af trädgränsens bestämmande, på sätt Linn.^iUS

här påpekat.
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eller åt Idresidan, fick jag höra nedre i skogen, emellan fjellen,

cet sälsamt läte af en Fogel; befalte fördenskul wår skytt den-

ssamma at iipsöka och om möjeligt wore skiuta, hwilket ock

.'Skedde. När jag fick P^ogelen, war han till färg och skapnad de

landra Hackspikar olik, ej heller fants den hos någon Author be-

sskrifwen eller nämnd. — Bland de öfriga zoologiska antecknin-

garna må här framhållas, att på ett par ställen anträffades pärl-
o

miusslor, ur hvilka i Tansenån (Ahls socken) »nyligen tagits några

^retieusa perlor»; att bäfvern befanns i Särna vara ymning, »med

gnället så stort, att det här säljes för 3 plåtar», samt att i Alfda-

Iden omtalades »en fyrfotad fisk, som sades springa upp i träden»,

nmen som LlNN^US förmodade vara en vattenödla. Sina förr

ogjorda iakttagelser rörande den insekt, som kallas nötstyng (Oe-

iUrus) och hvars larver gnaga sig in i nötboskapens hud, där för- I

ppuppas och sålunda åstadkomma de s. k. bromskulorna, fick han

iLinder denna resa tillfälle att ytterligare komplettera.^ Lämlar

warseblefvos icke, men i Lima kyrkbok anträffades en anteckning,

aitt »år 1636 hölls i kyrkan bönedag för de oräkneliga lemlar el-

leer fjällmöss, som nedkommit och devasterat hela socknen med
aiker och äng».

Större samlingar gjordes af stenarter. Dessa synas under

ffärden hafva blifvit med en viss förkärlek omfattade, och där-

^ Beskrifning pä en fogel, Pictis pcdibtcs tridactylis (Vet. Ak. Handl. 1740

[iiid. 214).

® De för renen och nötkreaturen så besvärliga styngarterna och deras

eefnadsförhållanden väckte under både lapska och dalska resan hans synner-

: iga intresse. Om nödstynget skrifver han i dagboken öfver Dapplandsresan

»Öland annat: »Litet efter kom en hel hop boskap springandes, ja de mag-
saste korna, som man eljest skulle kunna tro ej gå, språng här som hjortar

fältet . . . Rompen slogs i knorr, och språng, spring-språng, allt till de änte-

: igen kommo till en puss, der de fick stanna och tycktes hafva ett fritt

\4.sylum contra hostem [fristad för fienden]. Jag skyndade mig att få se,

ivilken dref dem så hårdt, att hvarken piskslängar eller sjelfva döden dem
äiå tvinga kunde. Jag såg då det var samma, som jag förr neder i landet ob-

r.er\"erat, neml. Oestrum. Våra historici naturales confundera Oestrum [styng]

't Tabamim [broms], hvilka äro så distiiicta som haren och björnen.» — I

Oalaresans dagbok finnes anfördt: »De gamlas Oestrum, som aldrig är be-

i.krefvet och långt bättre kändt af det dummaste nöt än af den ingenieusaste

naturalist, fick man fast här på vägen . . . Den herbergeras hela vintertiden

•)fver inom boskapens pels, hvarföre de ingen hyra gifva, utan endast mole-
-itera hela sommaren det fattiga kreaturet, [som] de så starkt spunnit ister af

)m vintern. Hela sommaren söka de lägga sina ägg och förorsaka nya
)römsekulor, hvarföre boskapen dem flyr som hund och orm, väl ihågkom-
nandes sista gästning, och hellre låter ett rankugt sceleton dansa öfver berg
>ch dalar, än taga på sig lika inquartering».
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igenom erhöllos äfven värdefulla bidrag till den första afhandling,

som LiNNiEUS efter återkomsten till Falun sammanskref, nämli-

gen hans Pluto suecicus,^ hvilken jämte hans ofvan (sid. 132) om-

nämnda Systema Lapidum kan betecknas såsom första utkastet

till Regnum Lapideum i hans sedermera utgifna Systema Naturce.

— Intressant är hans redogörelse för det primitiva sätt, hvarpå

bönderna af myrmalm förskaffade sig ett förträffligt järn.

Till hvad sålunda iakttogs och insamlades på det naturalhi-

storiska området böra ytterligare läggas de talrika och noggranna

beskrifningarna rörande Dalallmbgens lefnadssätt, klädedräkt, bygg-

nader, ekonomi, matlagning, jordbruk, jakt, fiske, sjukdomar, läke-

medel, bröllopsseder, danser m. m. Otvifvelaktigt bör åt detta

ett ganska stort värde tillerkännas, då det förskrifver sig från en

tid, då den allt nivellerande civilisationen ännu endast helt obe-

tydligt förstört fäderneärfda seder och bruk. I dessa sina skil-

dringar tvekar LlNN^US ej att uttala sin mening såväl om »ge-

mene mans sällsamma humör», som om deras förhållanden i öf-

rigt. I allmänhet synes han hafva trifts synnerligen väl med lan-

dets invånare, såväl de bildade som de obildade, och särskildt

kunde han ej annat än hålla dem räkning för deras stora gästfri-

het, äfven om denna någon gång väl mycket tog sig uttryck i

pokulerande, hvarvid »Petrus» eller »röda sekretairen» ^ spelade

en framstående roll. Minst belåten är han med en del af allmo-

gens mat, t. ex. den om våren i sitt eget blodvatten rimsaltade,

^ Dess fullständiga titel är: CAROni Dinn^^i Pluto Suectctis qui e

Regno Subterraneo supra 7nille Naturalia Lapidea per provincias Sveciccts prcBsertim

collecta promit. Qucb omnia systematice digessit in Classes, Ordines, Genera, Species

ctim characteribus, divisionibus
,
definitionibus, differentiis, additis Synonymis Aucto-

rum, Proprietatibus Vulcani, Usibus Oeconomi., Locis Geographi. — Dalekarl. Fah-

hcn 1^34 Sepi. 2. — Originalmanuskriptet äges af Upsala Univ:s bibliotek.

Vanliga benämningar på de hos alla bergsmän kring Falun brukliga

»stora kopparne, inuti förtenta, rödfärgade utan». — »Mest öfver hela Dalarna»,

heter det i dagboken, »helst hos bergsmän, brukas ganska öfverflödigt väl-

kommor, när någon främmande kommit första gången. Samma består af 2

å 3 stop iskänte uti ett bufflehorn, cocosnöt, pokal eller kanna, som måste

inexcusabelt utdrickas, fast magen skulle sprängas, hufvudet spricka och häl-

san, allt lifvets nöje, valedicera.» — Såsom belysande den tidens lefnadsva-

nor må här ur Linn.,^ 1 manuskript Diata Natmralis meddelas följande skil-

dring: »Bergsmannen, som är rik, i Fahlun stiger upp kl. 6 å 8. Frukost

smör, ost, kiött, en sup bränwin ehr ett stop öhl. Går till grufwan på lott-

ning, sedan i hyttan, där rökar en pipa; [sedan] går han [och] tager sig en

sup. Middag fast mat, kiött, fläsk, sill ebr torsk, hwad mera. Går uti hyt-

tan, rökar sin pipa. Får äl:r giör visiter kl. 4, dricker in på natten 3 å 4

stop pro persona. Har god appetit, blifwer tiok, fast, röd, fet, äntel. dör af

hydrope» [vattusot].
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därefter i skogen och jorden nedgräfda samt till vintern gömda

»lundsfisken». Afven behagar honom ej tuggkädan och dess min-

dre snygga beredning samt hvitlöken, hvilken, »helst af qvinfol-

ken, såsom det raraste aroma i kyrkan tuggas».

Efter återkomsten till Falun uppehöll LiNNiEUS sig där nå-

gon tid och var därunder fortfarande gäst hos landshöfding ReU-

1'ERHOLM, i hvilken han såg »ett mönster bland alla, som studier

älska, förstå, favorisera och med ett rent förnuft exeolera». Snart

var han här i full författarverksamhet. Hans första omsorg var

att renskrifva och slutredigera Iter Dalekarlicum^ hvilken sedan,

daterad »Fahlu Kongsgård 1734 Aug. 25», öfverlämnades till

landshöfdingen, ».som war mycket nöjd med hans resebe.skrifning

och inrättning» samt »bad honom blifwa hoos .sig någon tid, un-

der hwilken han informerade Landshöfdingens .söner uti Historia

'-Xaturali». Hvilket intryck reseskildringen gjorde på land.shöfdin-

^en framgår däraf, att denne följande .sommar lät sina söner och

: deras informator företaga en alldeles liknande resa; den aktning

Dch tillgifvenhet, LlNN.<EUS ingifvit sina lärjungar, framly.ser i det

varmhjärtade, på prydligt latin författade bref, .som den äldre af

Idem, Axel, under denna färd d. i sept. 1735 i Röraas skref till

I den sig då i Holland uppehållande läraren.

Omedelbart efter fullbordandet af reseberättelsen började han

:.5amman.skrifvandet af ofvan nämnda Pluto Suecieus. Orsaken,

ivarför han företog sig detta arbete, angifver han själf hafva va-

dt den, att han, sedan han länge arbetat att »fa ett .system efter

»tenarnes natur» och »nu fadt det i fullt stånd», ville i Falun

läri meddela undervisning, hvilket ock skedde »med grufwebe-

:jenternas myckna nöje». Denna framgång föranledde honom att

Dmarbeta sitt förra året i Upsala hållna kollegium i proberkon-

5ten, hvarefter denna nya » Vuleanus Docimastieus-))
^

lades till

grund för de föreläsningar i detta ämne, »hvartill han far låna

Bergslagens proberkammare och far tillräckeligt auditores». En-

ivar af de.ssa^ erlade 12 ä 13 dir s:mt, hvarigenom en .summa af

10 1 dir snart förtjäntes. Afven började han ägna sig åt läkar-

<onstens utöfning, »fick en ansenlig praxis medica» och beredde

äg äfven härigenom någon inkomst. Antagligen var det denna
nedicinska .sysselsättning, som föranledde sammanskrifvandet af

‘ Jfr. bilag. IV.
* Hvilka dessa voro, finner man af en i originalmanuskriptet befintlig

inteckning, som är tryckt i Carl von Litinés Ungdoinsskr. Is. 26.



ännu ett arbete, Najades SriecicoB,
^

hvari han redogör för våra

svenska hälsokällor eller »surbrunnar»,^

Lägger man till allt detta, att landshöfding Reuterholm
»hade ett wackert bibliothek af de utwaldaste böcker uti Oecono-

mia, resebeskrifningar etc,»,^ hvartill LlNN^US hade fritt tillträde,

finner man lätt, att arbete icke saknades honom. Men detta

hindrade honom ej att deltaga i sällskapslifvet, och då han såsom

en kär och aktad gäst mottogs af stadens förnämsta familjer, så

är det ganska naturligt, att han trifdes förträffligt och »tyckte sig

i Fahlun kommit i en ny werld, der alla älskade och gynnade

honom».

Lika naturligt är ock, att sommarens angenäma färd skulle

hos Linn^US alstra en längtan att få företaga liknande resor till

andra delar af landet. Denna längtan var så mycket mera be-

fogad, som det var lätt att »se, hur mycket är hemma i lan-

det obekant och långt mer ännu; se, hur hvar province har sin

förmon; se, hur hon kan raffineras; se, hvad otrolig nytta Sverige

äga skulle, om alla dess provincier således blefvo genomreste; se,

hur den ena provincen står att hjelpa genom den andras bruk».

Han skyndade därför att tillskrifva den mot honom välvilligt

stämde landshöfdingen GyllenGRIJP för att genom honom möj-

ligen vinna framgång åt sina planer.

Denne, som då vistades i Stockholm, grep ock verket med
stor ifver an. Då Cammar Collegium, såsom det af hvad ofvan

(sid. 13g) berättats framgår, var föga benäget att vidtaga några

åtgärder för det nya »lapphvetets» spridande, inryckte han i sina

»Ödmiuke Memorialer, angående Westerbottens Län, ingifne till

Riksens Höglofliga Ständers Cammar- Oeconomie- och Commerce-

Deputation» vid riksdagen 1734 en punkt, hvari han, med bifo-

Dess fullständiga titel är; CAROni Linn.;^! Najades Sticcica; martc

imprcsgnatce qucB Scaturigines Medicamentosas sett Aquas Acidulares per Provincias

Sttecice detectas recenset ctttti Scriptis atictor. indigen. et exteror.. Modo imprcegna-

tionis a natura, Proha Naturalistar., prcecipitator., chymistar., Processu Potationis,

Dioeta utentis, Usu in certis morbis, Noxa in aliis circumstantiis. — Fahlun 1/34

Octobr. — Originalet finnes i Linn. Soc;s bibliotek.

® I företalet till detsamma yttrar LiNN.<5eus bland annat; -»Auctores Sueci

äro ganska få, exteri däremot ganska många. HiaSRNE, Urban., war den

förste, som upfan och uptog någor brun i Swerige. Äfter hans giorda för-

sök war ingen, som eij wille blifwa upfinnare af någor brun; alla medici i

Swerige, både unge och gamble, blefwo liksom kiärlekssiucke af lystnad at

uptage sådane hälsowatn. — Hi^rne war den förste i Swerige, som här om
sk ref. Straxt skrefwo äfter honom hwar en, som wille tyckas hafwa litet för-

stånd, doch mäst hans mening med andra ord.»

® Linnés bref till C. Ciir. Gjörweee d. Vm ^75^-



gande af sina till Kgl. Maj:t förr ingifna inlagor samt LlNNiEl

nyss erhållna bref, föreslår, att nämnda deputation »täcktes, för

Publici härunder verserande Intresse, gunstbenägen omsorg der-
o

före draga, at beimte LiNEO (!), uppå twenne Ahr 300 Dahhr

Srmt åhrlig, af Publico kunde bestås, och honom således effter

dess egen till mig yttrade åstundan effterlåtas, at under mitt

inseende så et som annat Oeconomien rörande uti Wästerbottn

wärckställa, och således Landets upodlande befrämja».

Det memorial, hvari detta förslag framställes, är dateradt d.

30 augusti 1734. Den 21 oktob. afgaf deputationen sitt betän-

kande, däri det heter: »Det förslag, som Hr Landshöfdingen

giort om et slags Sädesarts befordran såsom tienlig till föda och

wäxande uti detta kalla och stränga climatet, kan Deputationen

intet [annat] än billiga, så framt på dess nyttiga bruk kan för-

skaffas goda och pålitliga exempel. Och så framt den omtalte

Medicinse Studiosus benämnd LIN.3EUS (!) kunde gifwa wid han-

den nöijachtige underwisningar och prof, at landet deraf någon

fördehl tillflyta kunde, så må han intet twifla, med mindre så-

dant kan blifwa til des egen heder och nöije, och efter förtien-

sten belönt. » Med detta höfligt afvisande svar förföll hela detta

projekt, ty riksdagens snart förestående afslutning hindrade frågans

behandling af ständerna.

Nya framtidsplaner måste därför af LlNN^US uppgöras, i syn-

nerhet som han ogärna ville återvända till Upsala. Bland de

bekantskaper, han i Falun gjort, var ock den med d. v. husprä-

sten och »hofmästaren» [informatorn] hos landshöfding Reuter-
HOLM, magister JOHAN Brovallius. Denne begagnade sig

med synnerlig ifver och framgång af LlNN^l undervisning och

»gjorde med honom en besynnerlig vänskap». Under deras för-

troliga samtal framhöll den förre med eftertryck — hvad f. ö.

Linn.<EUS själf redan insett — att det icke fanns »någon utwäg
för honom att komma på grön qwist, därest han icke komine att

resa ut och blefwe Doctor^ då han sedermera hemkommen hade
frihet att nedsättja sig, hwar honom hälst behagade, och då han
ofelbart skulle berga sig». Då nu så lyckligt fogat sig, att LlN-

N.®US genom sina lektioner och sin praktik fått »förtiena sig

några penningar», och då hans kamrat Cl. Sohlbergs fader, som
var Krono-konst-stats-inspektor vid grufvan, lofvade honom en
arlig lön af 300 dir kpmt, om han ville till utlandet medtaga och
där handleda nämnde hans son, samt då dessutom landshöfdingen
Reuterholm erbjöd sitt pekuniära understöd »utan afräkning»

ett anbud, som LlNN./iEUS dock ansåg sig böra afböja —
,
så

Lin ni. t r



»resolverade han at straxt resa iiht, där at promovera i Medici-

nen, och straxt kommg, igen, då han hade frihet exercera praxin

medicam, genom hvvilken han kunde honett sig föda».

Sedan detta beslut var fattadt, lämnade LlNN^US — antag-

ligen i november — Falun och begaf sig öfver I ledemora och

Sala till Upsala för att där vidtaga nödiga förberedelser till fär-

den. Härtill hörde i främsta rummet afläggande af teologisk

examen. Detta skedde den 24 november med domprosten Ol.

Celsius och professor dr G. Wallin till examinatorer,^ hvar-

efter betyg erhölls för den enda examen, som LlNN^US någon-

sin vid svenskt universitet undergick. Detta skedde därför, att

enligt en kungl. förordning hvarje student, som ville resa utrikes,

måste uppvisa ett •>'>attestatumy> öfver aflagd teologisk examen »i

Kgl. Cancellii Collegio til att undfå åt honom behörigt resepass».^

Försedd med sagda »attesiatum», äfvensom med ett af d. v.

rektor professor SCHYLLBERG d. 23 november undertecknadt te-

stimonium aeademieum, begaf sig LlNN^US på aftonen d. 24 till

Stockholm, där han »blef qvar 14 dagar, lät göra sig kläder, be-

såg Assessor Coll. Med. Wallerii mineraleabinett, äfven ock

Aetuarien Hoffmans vackra samling af naturalier samt . . . .,

^

Doct. filii, lilla samling af curiosis». Den 13 decemb. »fick han

Hans Maij:ts resepass ad exte7'os^ besåg d. 14 Riksdagens slut och

Magnatum et Regis prakt» samt »reste d. 15 om aftonen till Up-

sala, dit man morgonen efter ankom».

De närmast därefter följande dagarna använde LlNN.iEUS till

att taga farväl af vänner och gynnare, af hvilka Ol. Rudbeck
d. 17 och Ol. Celsius d. 18 i hans stambok, hvilken såsom ett

slags öppet rekommendationsbref skulle medföras på resan, in-

skrefvo sina namn och välönskningar. Dessutom ombesörjde han

sina effekters inpackning^ m. m., hvarefter han på morgonen d.

19 december afreste från Upsala.

^ Linn.<^i Iter ad exteros. Jfr Teol. fak:s protokoll och dess liber ratio-

nwn, d. V. s. räkenskapsbok, hvaraf framgår, att samma examen samtidigt

aflades af Ci,. Sohi^berg och att hvardera i examenspenningar erlade iS

dir kpmt.

2 Jfr Teol. fak:s protok. 7g
^ 734 -

^ Ett otydligt namn.

Att han ej fullständigt medhann detta, torde framgå däraf, att enligt

Smålands Nations räkenskapsbok för hans räkning d. 2 april 1735 inköptes

för 6 dir kpmt en kista efter en afliden landsman, säkerligen för att använ-

das till förvaring af hans samlingar eller andra tillhörigheter.



V.

LlNNvCUS såsom ledamot af Smålands nation i Upsala. —
Påstådda intriger mot LiNNiEUS. — Julvistelse i Falun 1734 — 35

och afresa till utlandet.

Den teckning af LlNN^I lefnadsöden och verksamhet under

studentåren i Upsala, som i det föregående blifvit lämnad, är så-

tillvida ofullständig, som däri saknas hvarje antydan om hans

förhållande till den nationsförening, som han under denna tid

tillhörde. Synnerligen mycket eller viktigt är väl därom ej att

förtälja, men för fullständigande af bilden af hans studentlif må
en kort redogörelse härför meddelas.

^

I det föregående har (sid. 25) blifvit omtaladt, att LlNN^US
under sitt Lundavistande, följande ett då därstädes ej ovanligt

bruk eller rättare missbruk, underlät att inskrifva sig såsom med-

lem i någon nation, samt att orsakerna därtill voro dels hans

afsikt att blott ett år kvarstanna i Lund, dels hans önskan att

undgå den där ännu, trots Kgl. Maj:ts förbud, fortlefvande, för-

ödmjukande och tidsödande penalismen. I Upsala synas förhål-

landena hafva varit väsentligt bättre, och äfven om så ej varit

förhållandet, hade han varit nödsakad att låta inskrifva sig i nå-

gon nation, då han hade för afsikt att här under en följd af år

' Källorna härför äro Smålands nations protokoll, räkenskaper och öf-

riga handlingar. Jfr för öfrigt G. A. AudÉn; Z in n (’ säsom student och /;/-

spektor för Smalands nation (i Pesten till Carl von IAnne's minne i Upsala den

10 jannari i8’j8) ; P. J. lyiNDAHl,, Carl von Linné i Smalands nation (Ups.

18781 och J. G. W. PaumbkrG, Smalands i Upsala studerande nation (UpS. 1877)
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idka studier. Utan sädan inskrifning hade han ej heller kunnat

komma i åtnjutande af något stipendium, hvaraf han var i största

behof.

På grund häraf »gaf jag mig», såsom han själf säger. Han
uppsökte alltså Smålands nations kuratorer, NiCOLAUS GröN-
QVIST och Samuel Klintin, hos hvilka »den 25 Sept. anmälte

sig Studiosus från Acad. Carolina i Lund D:nus Carolus Lin-

NuEUS at blifwa antagen, hket wan sin fulbordan, sedan han 27

dir kopp. til Fiscum nat. [nationskassan] contribuerat».

Härmed hade LlNN^EUS vunnit ej blott ledamotskap inom

Smålands nation, utan ock fullständig befrielse från den rest af

penalism, som ännu fanns kvar inom densamma Visserligen hade

ett kgl, bref af d. 25 novemb. 1691 strängeligen påbjudit, att

»inga Novitii, af hwad stånd och wilkohr de ock måga wara,

skola något depositions- och penalswäsende undergå, eller någon

fördrista sig dem därom anmoda, förebrå och beswärliga falla»,

men ännu kvarstod såsom en påminnelse om gamla dagar skyl-

digheten att någon tid »uppvakta» kuratorerna och andra äldre

landsmän, d. v. s. göra vaktmästartjänst genom listors kringbä-

rande, disputationers utdelande, brefs uttagande på posten och

öfverbringande till sina ägare o. s. v. Äfven från uppdrag af

mera privat natur voro novitii säkerligen ej fullständigt befriade,

ehuru det, enligt ett ej långt före LlNN^l ankomst fattadt na-

tionsbeslut, »förböds allwarligen att wexera och illa handtera nå-

gon Novitium; jemwäl och att ingen må understå sig att hindra

Novitiorum studia». Denna de nykomna studenternas pröfvo- och

förnedringstid kunde emellertid förkortas, såvida till nationskassan

pro matura absolutione [för snar befrielse] erlades en afgift, som

för hvarje gång bestämdes med behörigt afseende fäst pä den

efterskänkta tjänstetidens längd och den befrielsesökandes tillgån-

gar. Ensamt den omständigheten, att LlNN^US ett år varit stu-

dent i Lund, hade nog lika litet befriat honom, som andra där-

ifrån ankomna studenter, från att »servicera», men dä härtill kom,

att samtidigt ett större antal unga män anlände direkt från Växjö

gymnasium, blef han genast novellus i stället för noviUus^ mot er-

läggande af 9 dir kopparm. utöfver de 18, som utgjorde den lag-

stadgade afgiften pro associatione [för ledamotskap]. Härigenom

förvärfvade han sig ock rättigheten att kallas Doimnus^ då däremot

novitierna fingo åtnöjas med benämningen Monsieur eller bara

Sieur. — Stadfästelse af ledamotskapet inom Smålands nation

erhölls slutligen vid det landskap, som den 13 november hölls »i

Högädle Hr Inspector Prof. HERMANSSONS sal», ity att da



»blef D:niis Carolus Linn^US med de öfriga Messieurs StÅL-

HÖS, Kielman, Klintin, Fontén, Tegnelin, Rosbeck och

Alanus i nations albo ^ immatriculerade, hwar på de alfwarl. til

alt dygdigt lefwerne och flit i studier blefwo af Högädle Herr

Inspectorn förmante». Densamme afslutade ock sammankomsten

»med förmaning til dygd och ehrbarhet samt lycka i alla desseiner».

Nationslifvet var denna tid föga utveckladt, hvartill en vä-

sentligt bidragande orsak tvifvelsutan var saknaden af ett gemen-

samt samlingsrum. De fåtaliga sammanträdena måste hållas »uti

Ädle och Höglärde Herr Inspectoris hus», »i curatoris logemente»

eller på någon annan landsmans »kammar». Det egentligen enda

materiella föreningsbandet mellan landsmännen var den 1645 an-

skaffade, järnbeslagna kistan, hvari förvarades all nationens ge-

mensamma egendom, bestående i protokolls- och räkenskapsböc-

kerna [libri actorum, rationum och apocharwfi), nationsmedlem-

mars »obligationer» på erhållna lån, kontanta medel, panter, sorge-

kväden, gratulationsskrifter samt akademiska disputationer m. m.,

I som ansågs vara så värdefullt, att det förtjänte att förvaras. Ur
sagda nationens skattkammare kunde »effter högtährade Herrar

Landzmännernas bifall» lån utlämnas, och under vårterminen 1733

begagnade sig äfven LlNN^US af denna förmån, i det att han

då »emot silfwerpant» ^ lånade 30 dir kpmt, hvilken skuld följande

I

vår inbetaides.

De, som den tiden nästan enväldigt skötte nationens angelä-

genheter och tillika utöfvade uppsikten öfver de yngre landsmän-

nens flit och uppförande, voro, utom inspektor, herrar seniorer

och de äldste bland juniorerna. Ej långt före LlNN^l ankomst

till universitetet hade nämligen det beslutet fattats, att »juniores
o

hafwa ingen vota, förrän de warit tre Ar studenter och få för-

stånd att gifwa vota». Ännu mindre fingo novitii och novelli

fördrista sig att framkomma med några egna meningar och för-

^ Själfva inskrifningen i sagda album ägde rum först följande dag, d.

14 nov., då E. egenhändigt däri antecknade: '»Carolus Linna;tis antea civis

Lundensis Upsaliam accessit die 5 Sept. 1^28.» — Till de i album iuskrifna nam-
nen fogades sedan af nationens kuratorer biografiska anteckningar, hvarför

större eller mindre rum lämnades, allteftersom en mer eller mindre fram-

gångsrik lefnadsbana syntes vänta den nyinskrifne. Hvad Einn^us beträf-

far, synes man ej om honom hyst stora förhoppningar, ty han står alldeles

inklämd mellan Johannes Eegdahe och Andreas Hagerth, åt hvilken
sistnämndes blifvande meritförteckning vida större plats lämnades. Allt, som
om honom blef antecknadt, var »Corporal wid gardet. Obiit 1738», under
det att man för Einn^i räkning måst anlita alla lediga platser på hela sidan.

^ Se s. 52. — Panterna utgjordes annars vanligen af böcker, någon gång
äfven af andra föremål, såsom »en fleut», »en biörnskinsniuff» o. s. v.
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slag-. Det enda, som dessa ännu ej röstberättigade hade att göra,

var att »bevvisa sina äldre herrar Lands män och annat honett

folk ödmjuk wördnad och den heder, som dem tillkommer», äf-

vensom att bevista de allmänna sammanträden, som en eller an-

nan gång i terminen höllos.

Förhandlingarna vid dessa sammanträden synas, af protokol-

len att döma, icke hafva varit vare sig vidlyftiga eller intresse-

väckande. I allmänhet torde största delen af deras tid hafva upp-

tagits af en oration eller disputation öfver utgifna teser, hvarvid

äldre landsmän lade sin beläsenhet och dialektiska förmåga i da-

gen. Visserligen erhöllo dessa orationer nästan regelbundet det

vitsordet, att de varit »wackra», och lika regelbundet anteckna-

des i protokollet, att disputationen »med allas nöje aflop», men

då de nästan konstant rörde sig på dogmatikens område, såvida ej

»materia disputandi var in Philosophicis», torde de för LlNN^US

V hafva erbjudit föga af intresse. För honom viktigare voro antag-

ligen de uppmaningar och föreställningar, som af Inspector Nationis ^

eller Curator ex officio framställdes, såsom då på landskapet d.

25 mars 1730 meddelades »Rectoris Magnifici befalning, at de

äldre af Nationernes ledamöter skulle hafwa upseende på de yngre

i kyrkjan, på det intet buller måtte skie på lectarn, som ofta wa- 4

rit förspordt; elr ock at de, som hade disciplar, skulle ha noga v
upseende på dem», eller då d. 30 april samma år »Hr Inspector

lät sammankalla Nationen, då han förestälte, huru aldeles oanstän- |

digt det skiutande, som denna tiden af en del plägar föröfwas, |

woro
;
Och som han. Hr Inspector, bar det goda förtroende, at

ingen af oss ibland den hopen war, bad han, at de, som Discip-

lar hade, skulle noga inseende på dem hafwa, at om något olycke-

ligit timmade, intet då någon af dem skulle i Consistorio blifwa

noterad» — allt sådant, som L1NN./EUS, sedan han blifvit informa- V

tor för de unga Rudbeckarna och dessa i universitetsmatrikeln in-

skrifna, hade att iakttaga. Likaledes fick han strax efter hem-
^

komsten från Lappland, liksom de öfriga landsmännen, å land-

skapet d. 8 november förnimma, »att ett bref war kommit från

Illustris. Cancellarius Riksrådet Grefwe Cronhielm till Consist. ;

<

Academicum, hwaruti högbemite Cancellarius befalt, det herrar

Professores skulle hwar sin Nation, therföre han Inspector är, för-

mana, att studiosi skulle med betänkande läsa WOLFII och LeiB- '!

.

NITII skriffter, och wakta sig för nyheter, som däruti finnas och j
.

kunde några skadeliga påfölgder af sig föda, om de ei i tid före- <

komes. Då FIr Inspector gratulerade sig däröfwer, att ingen uti r

Nationen war, som sådana farliga nyheter älskade.» Att detta ••



inspektörs uttalande till fullo ägde sin tillämplighet på LlNN^US,

kan antagas vara alldeles säkert. — En angelägenhet, i hvars af-

görande LlNN^US, ehuru ännu hörande till de yngre nationsmed-

lemmarna, deltog, var den, som »efter någras påstående» föran-

ledde till sammankallande d. i juni 1730 af »alla för tiden i sta-

den warande Hrr Landsmänner», och som under de följande åren

gaf anledning till upprepade öfverläggningar. Kandidaten Hult-

GREHN hade nämligen på anmodan af nationen »förfärdigat en

gratulationsskrift» till den nyutnämnde biskopen G. A, Humble,

och däraf voro »40 exemplar nedersända» till Växjö. »Men så-

som Hrr. Landzmännerne, så wäl Seniores som Juniores, funno

sig offenderade deröfwer, at Hr. Candidaten, emot deras wilja,

infördt wid slutet initialbokstäfwerne af sit namn», så beslöts, att

han själf skulle betala tryckningskostnaden. — Öfriga på landska-

pen behandlade frågor gällde honorariegåfvor till inspektor, un-

derstöd till fattiga landsmän, novitiers absolution, bidrag till kyr-

kors reparation och nybyggnad, 26 karoliners anvisande till vice

pastor i domkyrkan »för des myckna arbete och flit, som han

stadigt wisade i predikande» o. s. v.
^

Allteftersom åren skredo, steg LlNN^l, liksom andra äl-

dre landsmäns, anseende och inflytande inom nationen. Vårter-

minen 1733 hade han hunnit så långt, att han, liksom sju andra

äldre kamrater, erhöll egen nyckel till den af nationen förhyrd^,

kyrkbänken — »andra bänken näst effter der Professorum söner på
lilla gången här i domkyrkan stå» — en heder och förmån, som
den tiden högt skattades och hvarför den bestämda afgiften af 24

öre kpmt säkerligen med nöje erlades. Samtidigt utsågs han till na-

tionens notarius, hvilken post han under hela år 1733 innehade.

Samma år, den 26 maj, blef han »pronuncierat Senior uti natione

Smolandica», en ära, som emellertid vållade, att han hädanefter

fick p7'o felici 7'editu^ hvarje gång han någon tid varit borta från

Upsala, betala 2 dir kpmt i stället för förut endast i dir och 4 eller

16 öre. Sommaren 1733, då »ej mehr än vice Curator ÖDMAN
och jag woro i staden», hjälptes dessa åt att sköta nationsange-

^ Vid sammankomsten d. 17 mars 1733 »proponerades, om icke Nation
kunde hålla Gazetterne, som somlige andra Nationer bruka, men kom ej til

nogot slut el. samtycke der utinuan». — Först 1741 »biföls, at Stockholmske
Posttidningarue tilkommande åhr skulle hållas til nationens tienst och af

ca.ssans medel betalas». Novitierna fiugo sig ålagdt att kringbära dem, »be-

gynnandes på inspector», men sedan bestämdes, att enhvar, som läst »avisau»,
.skulle för.skaffa den till näste man på den uppgjorda cirkulationslistan. In-
gen fick behålla tidningen längre än en timme, och den, som ej hade röst-

rätt i nationen, fick ej Läsa den, förrän cirkulationen .slutat.
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lägenheterna, hvilka dock synas hafva inskränkt sig därtill, att

de, enär de ansågo sig ej behöfva de nyiipkomna studerandena

Magni Annerstedts och vSvenonis Aschelöfs »tienst», läto

dem betala pro rnatura absoliitione^ hvarvid såsom LlNN^US i pro-

tokollet antecknat, »bägge förmantes till ödmiiikhet emot de äldre

Landsmän, förtrolighet med sine Camerader, ärlighet mot alla,

hat för ondt sälskap och lidelighet, angelägenhet om Nationens

förmon, och upförande som en honet man ägnar, och eij undraga

sig tiena Nationen, tills andra upkomo».

Fästa vi oss något närmare vid de protokoll, som af LlN-

NiEUS egenhändigt skrifvits, visa äfven de icke något synnerligen

anmärkningsvärdt, men det oaktadt kunna de lämna ett eller an-

nat litet bidrag till kännedomen om den tidens studentlif. Onek-

ligt är, att en viss missbelåtenhet och oppositionslusta mot före-

sätta då sökte skaffa sig luft. Det var icke nog med, att man beslöt

pricka en f. d. curator nationis, genom att man ålade honom att

»bewisa, att han betalt till Nationen de i8 dir. kpm., som Herr

Ahlin utlånt uhr nationen på några wargskin, eller huru de äro uhr

Nationen utkomne, emädan han war curator», utan man uttalade

ock till protokollet angående en ung adelsman, som genast vid sin

ankomst till universitetet utsetts till curator illustris, »huru inho-

net Hrr SXRÅLHIELM handterat Nationen, som blef intagen utan

föreskri fft af någon ordinair afgift, lämnandes alt på hans egit

conduit, den han lofwade skola wara hederlig», men som »reste

bort utan minsta ärkiensla». Ja, t. o. m. mot »Consistorium i

Wexiö och Gref OXENSTIERNA» riktades skarpa beskyllningar

för olaga tillvägagående vid bortgifvande af ett stipendium Trol-

lo7'um. »Några påminte, att man här om skulle skrifwa till dem,

som dett utdelat, men mästa hopen holt före rådeligast här med

ej giöra sig ledsamma.»

Det var emellertid ej blott till allvarliga förhandlingar, som

nationens medlemmar församlades, utan ock till glada gillen [con-

vivia), hvilka ansågos vara af sådan vikt och betydelse, att —
såsom nationsstadgarna förklarade — »utan sådana skulle för visso

ett samfund, om ej gå under, dock föra ett tynande lif». »Allra

mest lättas nemligen sinnena, när de, lemnade åt sig sjelfva, fria frän

omsorger och svårigheter, under glädtighet bereda rum åt en upp-

lifvande vederqvickelse». Dock skulle sådana convivia tillställas

blott för att främja en endräktig vänskap samt allt öfverflöd från

dem aflägsnas. ^ Minst en, högst tvenne nationsfester skulle där-

* Liknande uppfattning ligger ock till grund för kgl. brefvet af d. "/^

1733. bvari det heter: »Ehuru Wij uti Wår genom trycket utfärdade förord-
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för årligen firas, och att deltaga i dem ansågs nästan vara en

landsmans lagbestämda skyldighet. Att äfven LlNN^US ej un-

dandrog sig fullgörande af denna plikt, har man all anledning att

antaga, i synnerhet som tillfällen till förströelse den tiden i Up-

sala voro mycket sällsynta.
^

För dessa nationsfester voro i stadgarna noggranna föreskrifter

lämnade. De skulle börja på slaget kl. i och fingo på intet villkor

förlängas öfver kl. g på kvällen. Inspektor borde, åtminstone en

eller annan timme, vara närvarande och skulle därvid intaga hög-

, sätet, samt sedan seniorerna och andra äldre studenter de när-

maste platserna, efter öfverenskommelse; men nykomlingarna skulle

noga ' akta sig för att anse sig såsom de äldres jämlikar, utan

borde äfven härutinnan visa dem tillbörlig vördnad. Onyttiga

ordväxlingar vid pokalen skulle alldeles bannlysas; uppkommo det

oaktadt dispyter, skulle den felande varnas af nationsfiskalerna

och, om detta ej hjälpte, utkastas. Utan tvingande nödvändighet

fick ingen komma till festen beväpnad med värja eller annat lifs-

farligt vapen. Skulle någon hota sin vederdeloman med knif, borde

han, eho han än vore, genast köras på dörren och anses för en

grälsjuk kamrat (pro moroso socio habendus)^ ända tilldess han

lofvat bättring och till nationskassan erlagt en hel Joachims-thaler.

— Ingen novellus fick understå sig att slå sönder något glas,

hvarken hemligen eller uppenbarligen; beträddes han därmed,

skulle han betala glasets värde och dessutom böta daler, men
< om någon af nationens äldre medlemmar gjort detsamma, skulle

I han betala allenast glasets värde. — Dessa utdrag ur nationsstad-

garna kunna i någon mån gifva en föreställning om de nations-

fester, hvari LiNN-iEUS under sin studenttid deltog, och som ut-

;
gjorde det nästan enda afbrottet i det trägna arbetet. Att vid

‘ dylika tillfällen riklig välfägnad af mat, öl och tobak ej saknades,

; är icke någon lös gissning, utan kan med specificerade räkningar

1 bestyrkas.

1 ning af d. 17 Aprilis nästl. emot swalg och dryckenskap, warit sinnade att

1 låta något inflyta angående de för detta brukliga och så kallade Promotions-,
Rectorats-, Disputations- och landskapsöhl wijd wåra Academier här i Rijket;

> Sa hafwe Wij dock wid detta ährendets närmare öfwervägande funnit godt,
s sådant i bemelte förordning att förbigå, och i det ställe Eder här med i nå-
der att antyda, det I genom wederbörande än ytterligare låten förehålla och
paminna den wijd Academien i Upsala studerande ungdomen, att så wäl hä-
danefter, som härtils med nöje förspordts, taga sig för Swallg och drycken-

‘ skap till wara.»

‘ En enda sådan finnes i Einn^U själfbiografier omtalad, näml. att den
5 1731 »såg jag funambulones [lindansare] i Upsala».
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Till sist mä här blott anföras följande utdrag ur protokollet

för nationssammanträdet den 25 november 1734: »Curator lät Hrr
Landsmännerne wetta, det wår landsman och Senior, Medicinse

Studiosus Hr. Carl LlNN^^giUS, begiärte af Nationen et behörigt

testimonium om sitt wählförhållande, som han sedermera motte

wisa Hans Magni ficence och Ven. Consist. Academicum, at där-

uppå få härifrån Academien sitt Academiska witnesbörd och re-

commendation til uthrikes orter och Academier; frågades därföre,

om någon af Hrr Landsmännerna hade något här emot at inwända?

Swarades neij, utan önskades Hr. LlNN.^US til sina resor och

förehafwande mycken lycka och wälsignelse.»

Härmed är skildringen af LlNN^l studenttid afslutad. Att

därtill lägga något mera skulle egentligen vara öfverflödigt, såvida

icke den här lämnade teckningen i vissa afseenden så väsentligt

skilde sig från de flesta andra LiNNÉ-biografier. I dessa intages

en mycket framstående plats af något, som i det föregående knappt

ens framskymtar, nämligen af redogörelser för alla de intriger och

all den förföljelse, hvaremot LlNN^US såsom Upsala-student

hade att kämpa, samt för all den bitterhet, som härigenom tändes

i hans sinne och som hart när störtat honom i fördärfvet. En
granskning af åtminstone det väsentligaste, som härom med för-

kärlek framdukats, är därför ej blott berättigad, utan t. o. m. så

godt som nödvändig.

Detta möter emellertid i vissa afseenden någon svårighet,

enär flera af lefnadstecknarne ansett sig böra göra endast mer

eller mindre dunkla antydningar, utan att angifva några bestämda

fakta, hvarpå de stödja sig; andra åter framställa förhållandena

på sinsemellan så stridiga sätt, att man vore mest frestad att
|

anse den ene vederlägga den andre. Någon utgångspunkt för den I

kritiska granskning, som i det följande skall lämnas, måste man
|

dock äga, och härtill anse vi oss kunna välja den skildring, som J

gjorts af en författare,^ som väl ej kan göra anspråk på att äga
j,

någon djupgående kännedom om LiNNÉS lefnadshistoria, men som I

framför andra äger den förtjänsten, att han oförbehållsamt och
|

;

tydligt framlägger anklagelserna mot den unge LlNN^l »förföljare I

«

och afundsmän». Han skrifver bland annat följande: I

»— — — Om fattigdomen hittills hindrat Linnés arbete, kom afuuden |.t

nu att afbryta det. Man började nemligen varseblifva, att den helt unga och H

' E. M. C. PONTIN i ett d. ^^49 k^för den kungliga familjen och
|[^

ett mycket stort antal åhörare af alla stånd i Stockholms Bildningscirkel |j»|

hållet föredrag, som sedan trycktes s. å. i Aftonposten n. gp, 105, loS, 110 och iij- |ir



obemärkta Linné hotade öfverträffa mer än en privilegierad merit. Detta

var nog för smädelsen, ilskan och intrigen. Deras tjensteande att denna

gång krossa talangen hette Nii,s Rosén.

Att föijaga den intet ondt anande Linné från den lärostol, han värdi-

gare beklädt än någon före och någon efter honom, hopspann Rosén en

väfnad af kabaler, hvarmed han snärjde de maktegande i hufvudstaden. Med-

let lyckades. Linné blef förbuden att hålla föreläsningar, under förevänd-

ning att han ej var i vederbörlig ordning examinerad — och aldrig har skrå

väsendet hos oss firat en mera lysande triumf.

Emellertid var Linné krossad.

I första känslan af sin lidna oförrätt, vid första underrättelsen om de

• medel man begagnat till hans störtande, under första svallningen af en rätt-

mätig vrede, uppsökte Linné med dragen väija Rosén, för att, enligt gam-

mal sed, af honom kräfva upprättelse för en liden oförrätt. Denna handling

af jäsande ungdomsmod begagnade Rosén att gifva Linné sista slaget.

Han anklagade honom för brott mot duellplakatet och de visa fäderna i

Upsala voro genast ense att förvisa honom från Upsala.

Hvem var då denne yngling, som aflägsnades .... från universitetet för

våldsamma och råa seder? Jo, ...

.

han var en stilla man med ett barnahjerta

i sitt bröst och med en fromhet, som blifvit ordspråk. Om någonsin ett

faktum kunde förstumma, vore det tvifvelsutan detta ....

Linné gick att bland Lapplands öde fjällar dölja sin smärta och att, i

trots af förföljelsen, ändock arbeta för sin vetenskap, från hvilken man med
så många medel velat aflägsna honom ....

Återkommen från denna resa, .... sökte Linné den nyss inrättade me-
dicinska adjunkturen i Lund. Men Linnés fiender voro ej overksamma.

Händelsen fogade, att RosÉN var brunnsläkare vid samma helsokälla, der

Kansleren öfver Lunds universitet, gref Kari^ Gyrrrnborg, drack brunn.

Denna omständighet begagnade Rosén med mycken skickligket och lyckades

äfven att rycka det lilla brödstycket ur LinnéS mun. — Ännu en gång och

den sista försökte Linné att erhålla en verkningskrets — denna gång såsom
doceus. Men Rosén hvilade ej heller nu. Genom ärkebiskopen, hvars släg-

ting Rosén blifvit genom gifte med hans systerdotter, lyckades han att hos

kansleren för Upsala universitet, gref Cronhirrm, utverka ett förbud, att

: ingen docens finge antagas vid medicinska fakulteten.

Dermed tycktes Linnés framtid vara ohjelpligen förstörd och ingen
' Cebsius trädde mera upp att rädda honom.

Men när nöden var störst, var, äfven nu, hjelpen som närmast, och
med skäl kunde denne man, som beständigt vandrade mellan afgrunder, om-

V gifven af hat och hotande faror, till valspråk taga: »Numen adest — Gud
i är nära.»

Ett bref med vexel från landshöfdingeii baron ReuTERHOrm blef denna
• ^5ällg Linnés räddning. Det kallade honom till samma provins, hvars all-

moge fordom räddat Sverige» o. s. v. ^

livad vi af det nu anförda kunna finna — och häri öfverens-
' stämma alla, som skildrat »förföljelserna» mot LiNNiEUS — är,

^ En förtjänstfull, i flera punkter på källforskning grundad kritik af

denna .skildring har lämnats af signaturen N. T—n (Nii.S TerSMEDEn) i

tidningen Tiden iH4(j n . Ö5, 6Q och 68 .



att d. V. akademiadjunkten dr NiLS RosÉN ^ utpekas såsom

dennes hätske förföljare, hvilken för hans krossande ej skydde ens

de himpnaste och oärligaste medel. Driffjädern härtill uppgifves

hafva varit, att RosÉN, som i LiNNiEUS såg »ett jättespöke af

högmod och ärelystnad»,^ fruktade att i honom få en farlig med-

täflare till professuren, när den gamle RUDBECK en gång komme
att lämna densamma.

Innan vi taga i närmare skärskådande dessa beskyllningar,

hvarmed man försökt nedsvärta RosÉNS minne, torde en blick

Nils Rosén (i yngre år).

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt hans dotterdotters sonson Brukspatron Fr. Tersmeden.

böra kastas på den ställning, som denne vid den tiden — i bör-

jan af 1730-talet — intog vid Upsala universitet. Redan förut

(sid. 36) har omtalats, huru han blef utsedd till adjunkt i medi-‘

cinska fakulteten. Därefter företog han en längre utlänsk resa.

^ Denne, som sedan adlades under namnet von Rosenstkin, var född

7a 1706, blef student i Dund 1720, adjunkt i Upsala 172S, med. doktor i

Harderwijk i Holland 1730 ocli professor i Upsala 1740; död *7?
^ 773 -

* Hedin, Minne af Carl von Liniic s. 2J.
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under hvilken han åtnjöt undervisning af Boerhaave och andra

den tidens förnämsta läkare och naturforskare. Återkommen till

Upsala under vårterminen 1731, började han genast med stor

ifver att bedrifva undervisningen i den då försummade anatomien,

och härmed fortsatte han sedan till de studerandes synnerliga

igagn och belåtenhet. ^ Därjämte blef han den ende och tillika

imycket framstående läraren i praktisk medicin^ samt Upsalas

:förnämste — eller så godt som ende — praktiserande läkare

IFrån och med 1732 höll han på ett efter den tidens fordringar

(oklanderligt sätt föreläsningar och demonstrationer i botanik. Korte-

lligen, han var då nästan den ende, som uppehöll undervisningen

iinom den medicinska fakulteten — och detta på ett mycket för-

ttjänstfullt sätt.

Detta erkändes äfven allmänt och obetingadt, både i Upsala

coch annorstädes. Bäst framgår detta däraf, att då KiLlAN StO-

lB.iEUS i början af 1732 utbytt philosophioe naturalis et phycices

iexpe7'imentalis professuren mot den i historia, uppförde Lunds

cconsistorium på första förslagsrummet med stor röstöfvervikt
^

IRosÉN, ehuru han ej sökt platsen. Med anledning häraf anhöll

IRosén om löneförhöjning i Upsala, hvilken ock såväl prokansle-

rren som samtliga konsistorii medlemmar ansågo böra beviljas med

^ »Doctor Rosén har hela tiden hållit uppå med anatomier och hafft

r.många Auditores» (Bref från Magn. Ckl,Sius till GuST. BdnzkIvSTierna 74
H733 i Ups. univ:s bibi. mscrpt. G. 230 a). — Något längre fram skedde den

f>förändringen, att Rosén med försummande af anatomien ägnade sig före-

t:!;rädesvis åt undervisning i praktisk medicin. »Ingen anatomie har warit i

^Upsala sedan 1735, ty lifm, Rosén är aldeles ej mehr därföre.» (Bref af

i.biNN.^us till A. Bäck 7a
i 744-) Däremot anmälde han sig 1737 hos Colle-

sgium Medicum »wilia giöra en publique Anatomia här [i Stockholm] på
'Anatomie-sahlen och begiär, at Kongl. Collegium wille sådant wederbörligen

tilkiänna gifwa, hwilket enhälligt blef samtyckt». (Coll. Med:ci protok. d

”/a I 734 -)

^ LinnzCus hörde höstterminen 1731 till hans lärjungar i detta ämne
jfr. ofvan s. 74.

* De, som hade en afvikande mening, grundade denna därpå, att Rosén
' antagligen ej ville flytta till Dund eller att man hade att befara, »att där
Doctor Rosén eller Hr Menlös skulle blifwa befordrade här til, de intet

i^skulle låta sig nöja med den där till anslagna lön, uthan kan skie torde med
5itt missnöje blifwa både Hans Höggrefl. Excellence Illustrissimo Cancellario
och Consistorio Academico beswärlige». (Dnnds Consist. prot. 1732.) —
Daniel Menlös, då Mechanices Stipendiat vid Kgl. Bergs-Collegium, hade
Ö heller sökt denna plats, men däremot kort förut af kansleren blifvit re-

kommenderad att erhålla den lediga professuren i matematik. Den ende
sökanden var J. G. WallERIUS, men han erhöll ingen röst till något rum
på förslaget.
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200 dir smt årligen. T"ramställning därom gjordc.s ock hos kansle-

ren. ‘ Dä emellertid denne hyste betänkligheter att bifalla detta

lönetillskott, pä sätt som föreslagits, och uppmanade konsistorium

att utfinna »någon annan giörlig utwäg», vidhöll detta visserligen

sitt förslag, men »i fall det intet skulle lyckas, sä woro de när-

warande H:rr Professorer tillika med Reverendis.simo Pro-Cancel-

lario i den tankan, at proportionaliter sammanskiuta hwar af sin

lön till offtanämde 200 dir Smt:s .summa, at besagde Doctor

ändå kunde soulagera».^ Frågan afgjordes genom kgl. bref af d.

^^4 1732 sålunda, att RosÉN tilläts att åtnjuta räntan af rust-

hållet Ulfva, hvilken ansågs motsvara ofvannämnda summa. Hvad
han sedan blef, hör egentligen ej hit, men det må dock vara til-

låtet att erinra därom, att Carl VON LiNNÉ, JOHAN Ihre, Tor-

BERN Bergman och Nils Rosén von Rosenstein under senare

hälften af 1700-talet voro Upsala universitets mest lysande namn,

samt att den sistnämnde såsom praktiserande läkare förvärfvat sig

ett rykte, som ännu ej förbleknat.
^

’ Härom läses i Ups. Consistii protokoll d. 1732: »Anmältes Adjuneti

Medicinse Doctor Roséns ansökning at få någon förbättring och underhåld,

för det han med sin pratiqve betienar så Academiestaten i gemen som fattige

studenter i synnerhet, ty annars finner han sig föranlåten at emottaga Medi-

cinse Professions lönen i Hr Professor STob^i ställe wid Lnnds Academia,

som honom nu offereras af H:s Excellence RiksRådet Gref Gyci^enborg. —
Som Consistorium Aeademieum war enhälleligen i den tankan, at borde be-

mälde Doctor RosÉN på något sätt soulageras, så fick Academie Seereteraren

befallning, at stiga ned til Reverendissimum Pro-Cancellarium at inhämta

hans rådgiörande och gunsti ga utlåtelse härutinnan. Hwilken kom strax

derpå tilbakars och berättade, at Högwördigste Fadren och Ärehiebiskopen

äfwen för sin del funno meranämde Doctor Rosén aldeles omistelig wid före-

fallande siuklige händelser här wid Academien, hälst nu Herrar Professores

Medicinse ordinarii äro komna til så höga år, at man dem intet kan oroa

och beswära med patienters besökande, och gier fördenskul giema sit sam-

tycke til hwad Consistorium kan uptänka at förnöja bemälde RosÉn, så at

han måtte bli här wid Academien qwar. — Effter något omhugsande stan-

nade Consistorium derwid, at ur serario insättes så stort Capital på Banken,

så at besagde Doetr Rosén kan af löpande intresset niuta 200 dir smt årli-

gen, hwilket skal med det första underställas Illustrissimo Cancellario.»

* I consistdi bref till kansleren d. ‘Vj 1732 anföres såsom skäl, att

»Consistorium Aeademieum äger öfwertygande bewis til des [Roséns] mogen-

het uti studio medico, samt lyckelige practiqve wid åtskillige curer, som han

med serdeles flit och beröm hafft under händer, så hos förnämare här i sta-

den, som de studerande, så at Consistorium Aeademieum, i betracktande här-

til, icke allenast önskar få bem;te Doctor här i orten framgent behållen, utan

ock finner för sin del honom wara aldeles omistelig.»

® Genom flera nya läkemedel, blef hans namn kändt af höga och låga.

Af dessa äro »Roséns bröstdroppar» och »Roséns barnpulver» de mest bekanta.
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Med dessa fakta för ögonen är man fullt berättigad att fråga:

är det rimligt att antaga, att en sådan man skulle vara till den

i

grad uppskrämd af fruktan för täflan om en någon gång i fram-

tiden ledigvorden medicinsk professur med en oexaminerad, ogra-

: duerad student, som väl i naturalhistoria ägde för sin tid häpnads-

väckande kunskaper, men som däremot var tämligen litet bevan-

I

drad i de egentligen medicinska disciplinerna, att han med åsido-

j

sättande af hederns enklaste fordringar skulle lånat sig åt de

i lumpnaste intriger? Denna fråga är så mycket mera berättigad,

I
som Rosén annars allmänt skildras såsom en i hög grad ädel

och rättskaffens personlighet. T. o. m. den, som antagligen är

själfva roten och upphofvet till alla de ärekränkande beskyllnin-

garna, kan ej underlåta att på samma blad, som han utmålar Ro-
SÉN såsom den hätskaste i »den ilskna och förtrytsamma flocken»,

som »Tartarens verksamma gudinna», »afunden, väpnad med all

sin ilska», utsändt för att ej »längre låta en stor förtjenst oan-

tastad njuta all framgång», prisar »den fridsamme och ädle man-

nen» Rosén för »det älskvärda i hans caracter och hela hans

vandel.»
^

Och än ytterligare torde kunna frågas: då det i Upsala

fanns tvenne professurer inom medicinska fakulteten och bägge

dessas innehafvare voro gamla (omkring 70 år) och utarbetade,

samt då det sålunda fanns förhoppning för såväl RoséN som
Linn^US (om blott den senare blefve promoverad medicine dok-

tor) att snart nog blifva deras efterträdare, kan det då antagas,

att Rosén skulle anse sig behöfva på vanhederligt sätt förstöra

framtiden för en ung man, hvilkens framstående kunskaper och

^^^glighet han — såsom vi i det föregående sett^ — själf vid

denna tid lofordat?

* Hedin anf. st. s. 27. — En Roséns ämbetsbroder säger, på grund af

mångårigt, intimt umgänge med honom, sig med bestämdhet kunna försäkra,

att han aldrig hört ett omildt omdöme utgå från dennes mun; »parum dixi,

ubi ipsum humanissimum nuncupavi; ipsa fuit humanitas» [jag har sagt för

litet, då jag kallat honom den mest humane; han var humaniteten själf] (Joh.
Ihre i inbjudningsprogrammet till afhörande af parention öfver Rosén d. ^/j

1775)- En af hans lärjungar, den framstående läkaren D. voN SchueTzen-
• HKiM, säger bland annat: »Han var i alla afseenden ömsint. Han hade en
‘ särdeles leda til kif, förföljelser och förtal. Han var ingens ovän och hade

fiendér. Han hade tagit till valspråk: sine spinis eller utan taggar»
(Åminnelsetal i Vet. Akad. d. 'Y,, i773)- Ännu en annan af hans samtida för-

» klarar, att »hans utseende var ädelt och mildt som hans hjerta» [B. Frondin,
Ups. univ. bibi. mscrpt X 17 ij.

^ Jfr ofvan s. iii och 113.
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Svaren på dessa sig själfmant framställande frågor ligga nära

till hands. De' borde i sanning hafva manat LiNNÉS lefnadsteck-

nare till större försiktighet och eftertanke, då de utslungade sina

på heder och ära gående beskyllningar.

Efter dessa allmänna anmärkningar öfvergå vi nu till en mera
detaljerad granskning af de framställda anklagelserna. Därvid

vilja vi först fästa oss vid den mycket omtalade historien om
»duellen» eller, såsom det väl snarare bort heta, mordförsöket.

Med en förunderlig förvirring i rättsbegreppen har man med afse-

ende härpå sökt lägga skulden och skammen på RosÉN, under

det att för LlNN^l uppgifna handlingssätt idel förmildrande, ur-

säktande omständigheter framhållas.

Till en början må påpekas, att om hela denna »duell» icke

ett enda ord finnes i någon af LlNN^l själfbiografier, liksorr ej

heller ens en antydan därom kunnat uppspåras i samtida anteck-

ningar, bref e. d., fastän en sådan tilldragelse tvifvelsutan skulle

hafva blifvit en cause celebre. ^ Det är först efter Linnés död,

omkring 6o år efter den tid, då »duellen» skall hafva ägt rum,

som — såvidt vi kunnat finna —• densamma omtalas, och detta i

ett tyskt arbete, nämligen i D. H. StÖVERS för öfrigt ganska

förtjänstfulla Leben des Ritters Carl von Linné (Hamburg 1792).

Där skildras förloppet sålunda:^

»En ung man blef Linnés rival [om studenternas beundran] . . . .; denne

var Nics eller Nicocaus Rosén .... Det bifall, som kom L. till del, stod

hans eget i vägen. Han anförde klagomål inför den akademiska senaten och

påyrkade, att enligt fakultetsstatuterna L. skulle förbjudas att vidare hålla

föreläsningar. L- kallades inför konsistoriet; flera dess medlemmar voro ho-

nom bevågne, men R. motiverade sina besvär, och då lagens bud ej kunde

lemnas obeaktadt, afgafs det önskade förbudet.

Detta var ett slag, som med ens kullkastade hela Linnés byggnad af

förhoppningar .... Ej under derför, att han blef på det högsta upprörd.

Hans vrede blef raseri; han glömde sig sjelf, sitt eget väl och all eftertanke.

Då R. kom ur konsistoriet, gick han ursinnig mot honom, drog värjan och

var i begrepp att nedsticka honom, hvilket dock af de kringståeude lyckligt-

vis förhindrades.

^ Liknande är förhållandet i den biografi, som Linnés förtrognaste vän,

arkiatern Abr. Bäck, författat.

^ Uppenbart är, att denne aktningsvärde författare ej själf hopdiktat

ifrågavarande historia, utan antagligen har han fått sig densamma meddelad

af någon af de »zwey Freunde in Stockholm», hvilka han i företalet omnäm-

ner. Man har rätt att gissa, att den ene af dem var S. Hedin, hvilken se-

dan i sin LiNNÉ-skildring ytterligare utstofferat duellhistorien. Som han var

född 1750 och blef student 1769, kan han till grund för sina berättelser näppe-

ligen hafva haft annat än lösa rykten eller en under årens lopp utbildad

tradition.
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Denua häudelse väckte naturligtvis det största uppseende. Rosén, som

redan egde en fast plats vid universitetet, anförde klagomål öfver detta öfver-

fall .... och enligt lagens hela stränghet borde R. blifvit för alltid relegerad

från Upsala. Lyckligtvis blef detta genom en hans gynnares mellankomst

förhiudradt. Ol. CeIvSIUS lade sig ut för honom. , . . och utverkade, att straf-

fet blef endast en förvisning [för någon tid], L. hade sålunda fått försköning,

men ingen hjelp. Hans sanguiniska (!) temperament bragte honom till despe-

ration. Allt fortfarande umgicks han med tankar att nedsticka R., om han

mötte denne på gatan» o. s. v.

Närmare besked om detta en students våldsamma öfverfall

på en akademisk lärare och det på grund däraf ådömda straffet

bör naturligtvis kunna erhållas af det akademiska konsistoriets

protokoll från denna tid. Dessa finnas fullständiga i behåll, och

i dem finnes utförligt redogjordt för alla de förseelser, stundom

rena obetydligheter, hvartill studenter gjort sig skyldiga. Men i

alla dessa protokoll för hela LlNN^El studenttid finnes ej med ett

enda ord ens antydt, att han gjort sig skyldig till något klander-

eller straffvärdt; intet ord finnes om relegation e. d. Visserligen

nämnes LlNN^l namn ej sällan i konsistorii-protokollen — vi

skulle nästan våga påstå, oftare än någon annan students —
,
men

då alltid med uttryck af den största välvilja och i de mest be-

römmande ordalag. Lika litet finnes ett enda ord om LlNN^I
uppkallande i konsistorium, dettas bifall till något RosÉNS yr-

kande om förbud för LlNN.^US att meddela undervisning o. s. v.

Med absolut bestämdhet kan därför försäkras, att hela rättegångs-

och förvisnings-historien är en fullständig fantasiprodukt.
^

Det låter emellertid tänka sig — och så har det äfven blif-

vit framställdt — att Linn^s:! inflytelserika gynnare, särskildt Ol.

Celsius, lyckats få hela saken nedtystad, sedan RosÉN »ädelt

glömt» ^ det våldsamma vredesutbrott, hvarför han var nära att

ett offer. För att kunna styrka eller vederlägga ett sådant på-

stående torde det först vara nödigt att afgöra, hvarför och när

det ofvan skildrade uppträdet skall hafva ägt rum.

I det förra afseendet äro de biografer, som omtala detta,

ense därom, att det var ett utfärdadt förbud för LiNNHiUS att

meddela offentlig eller privat undervisning, som bragte hans blod

* Detsamma är naturligtvis förhållandet med uppgiften i Gazette de Sante

1786 n. j, där det heter, att, sedan rättighet att meddela undervisning blifvit

Linn.^,us beröfvad »par un médecin en crédit», han måste för att undgå
straff för de hotelser, som han mot den sistnämnde uttalat, fly till Holland,
der han höll på att förgås i armod» o. s. v. (Jfr. Ad. Afzedh anteckningar
bland Ups. univ:s manuskr. X 274 c).

^ Hedin anf. st. s. 30. — Detta vittnar väl ej om någon »ilska» å Ro-
séns sida.

L i n n é. 12
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i så våldsam svallning. Hvad åter beträffar det senare, äro upp-

gifterna mycket olika hos olika författare, ja t. o. m. hos en och

densamme.

Vanligaste påståendet är, att denna tidpunkt är att förlägga

till 1731, ity att LlNN.®US, sedan RosÉN i mars återkommit

från utlandet och börjat sin akademiska lärarverksamhet, då »blef

hastigt och oförtänkt entledigad från sitt uppdrag [att löreläsa i

RudbeckS ställe] och genom den häftiga harm, som han ej

kunde tillbakahålla, var nära att från Akademien med vanära

förvisas».^ Men häremot kunna åberopas LlNN.^1 . egna ord.

Denne, som från början väl visste, att förordnandet för en stu-

dent att föreläsa endast var en nödfallsåtgärd, som skulle upp-

höra, så snart den ordinarie läraren återkom till Upsala, förklarade

— såsom han själf säger — sig, då RosÉN vårterminen 1731

uttalade sin önskan (eller framhöll det såsom sin skyldighet) att

öfvertaga den botaniska undervisningen, vara villig att afstå från

sitt förordnande.^ Detta motsatte sig dock Rudbeck, vare sig

han ansåg RosÉN icke äga tillräckliga kunskaper (något, som han

dock ej haft tillfälle att pröfva) eller — hvilket är troligare —
att Linn.^US redan före RosÉNS hemkomst blifvit vidtalad samt >

1

redan hade börjat föreläsningarna för våren, innan Kgl. Maj:ts

förordnande för RosÉN att vara RUDBECKS vikarie d. ^^5 i
;

consistorium meddelades. Huru som helst — ett faktum är, att'
\

L1NN./EUS 1731, liksom före RosÉNS hemkomst, höll de bota-
j

niska föreläsningarna,^ hvadan ej någon rimlig anledning till för-

bittring — men väl till belåtenhet — hos honom då kan hafva före- •

funnits. Att LlNN^US under hösten 1731 var RosÉNS intres-
1

serade och belåtne lärjunge i praktisk medicin, vittnar ej heller -

om någon brytning dem emellan.
;

Naturligt är, att någon näpst bort träffa LlNN^US, om han ]

gjort sig skyldig till det ofta nämnda våldsamma angreppet. J

Det straff, som af dem, hvilka förlägga händelsen till 1731, an-s

gifves, hörer förvisso till de mera egendomliga. Det skall näm--
;

ligen hafva bestått däri, att han af Kgl. Vetenskapssocieteten er-
^

höll ett så stort reseanslag, som denna förmådde att gifva,® hvar-

^ C. A. Agardh, Äreminne öfver Arkiatern Carl von Li?ine i Sv. Akad:s~
^

Handl. 1826 s. g2. —
•
Eiknande åsikt hysa AcreIv, WahlEnbERG, RotER- ,

MUND, PONTIN 111 , fl. ^

^ Enligt hans af Ad. AfzediuS utgifna själfbiografi s. 17. j

Jfr ofvan s. 71. 'J’

^ Se ofvan s. 74. :

Se ofvan s. 65, Att märka är, att RosÉN redan då var en aktad och

inflytelserik medlem af detta sällskap. — En författare (RotERMUND) upp-- 1

fl

1
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igenom hans lifliga önskan att få företaga en Lapplandsfärd kunde

realiseras. Härtill lades än ytterligare, enligt någras uppgift, att

han fick »kallelse af den ånyo upplifvade Lärdoms-Societeten

i Upsala att vara dess ledamot».^ Sannerligen, ett lindrigt och

ej synnerligen afskräckande straff!

Ar 1732 var Linn.<EUS under tiden för de botaniska före-

läsningarna borta på Lappmarksfärden, och någon sammanstöt-

ning mellan honom och RosÉN kunde då ej äga rum. De an-

visningar till iakttagelser, som den senare före färden lämnade,^

och de för LlNN^US hedrande omdömen, hvilka han som proto-

kollförande i Vetenskapssocieteten uttalade, vittna ej om något

»oförsonligt hat» eller ens om något mindre vänskapligt förhål-

lande dem emellan.

Öfvergå vi nu till året 1733, så befinnes det, att LINN-3EUS

under vårterminen och hela sommaren meddelade enskild under-

visning, och att således något förbud däremot ej då var utfärdadt.

Om han då eller före denna tid gjort sig skyldig till ofvannämnda

förbrytelse, skulle han dessutom hafva nedlåtit sig till en uppen-

bar och fräck lögn, då han i brefvet af d. Yio ^733 lands-

höfding Gyllengrijp i sin meritförteckning säger: »1:0 Har
iag wid Academien beflitat mig om ett stilla, dust, nycktert och

Christeligit Lefwerne, at ingen kan mig öfwertyga begått något

minsta Crimen, så at iag ännu aldrig warit för domaren anklagad,

eij häller har iag någon på minsta vis molesterat.» Efter detta brefs

författande höll han, ej blott med akademiska myndigheternas till-

stånd, utan ock på deras uppmaning,^ sitt ofvan omtalade kolle-

gium i proberkonsten, därvid han, studenten, hade nöjet att bland

sina lärjungar räkna akademiadjunkten RosÉN — något, som väl

ej heller kunde väcka hans missnöje. Icke desto mindre förlägga

några (såsom SxöVER, PULTENEY, Gistel m. fl.)^ » duell »-histo-

gifver däremot, att On. Ce^Sius »verschaffte ihm 1732 von den Ständen 100

.schwed. Plåten, die damals etwa 30 Dukaten ausmachten, iini nacli Eappland
zu reisen».

^ Einn.^us valdes till ledamot af Vetenskapssocieteten d. -79 1738,

alltså först efter sin återkomst från utlandet.

^ Se ofvan s. 102.

® »Consensu et hortatu senatus academici informationi juventutis stu-

diosae collegiis Mineralogicis, Docimasticis et Zoologicis incumbens», heter

det i den i Einn.^i stambok intagna lefnadsteckningen.
* Hit torde ock Hedin kunna räknas, ehuru hans tämligen virriga

framställning äfven kan tillåta en annan tolkning. — Äfven Bäck, som dock
ej vet af någon duell, anser en brytning mellan Einn^;us och Rosén vid
denna tid hafva ägt rum.



rien till slutet a,f detta år och betrakta hans resa till Falun och

Bergslagen såsom en slags — frivillig eller ofrivillig — förvis-

ning från universitetet.^ LiNNiEUs själf angifver däremot ett an-

nat och helt naturligt skäl, nämligen att han då »besynnerligen

lagt sig på Mineralogien» och sökte »få ett system äffter Ste-

narnes natur, som aldrig bättre kunde läras än wid Bergslagerna».

P'ör öfrigt, om ett förbud då, på alldeles oförklarliga grunder, ut-

färdats, så frågade han åtminstone ej därefter, ty äfven följande

termin — våren 1734 — höll han, såsom ofvan angifvits,^ privat-

kollegier, och detta ej blott i naturalhistoriska ämnen, utan äfven

i dietetik. Har ett förbud af ofvan angifna slag någonsin blifvit

utfärdadt, måste detta hafva skett i slutet af vårterminen 1734,

men att LlNN^US ej heller då gjorde sig skyldig till det honom
påbördade, vanhedrande beteendet, kan anses bevisadt dels af

hans egna ord (hvarom mera i det följande), dels af den omstän-

digheten, att då han ett halft år därefter erhöll testimonium acade-

viicum, antecknades särskildt i consistorii protokoll 1734),

att detta var »wackert» — något, som endast undantagsvis där

förekommer angifvet. Ett sådant vitsord skulle förvisso ej gifvits

åt en, som helt nyss med knapp nöd, af gunst och nåd, undgått

relegation från universitetet.

Med den nu lämnade granskningen torde man kunna hop

pas, att hela historien om duellen, relegeringen m. rn. kan anses

vara fullständigt vederlagd. Däraf följer dock icke, att ej, såsom

redan i det föregående (s. 139) antydts, en konflikt mellan LlN-

NuEUS och Rosén ägt rum, äfven fastän i den förres äldsta själf-

biografi intet därom finnes angifvet. I tvenne andra är den näm-

ligen omtalad, om ock på sinsemellan i vissa afseenden afvikande

sätt; i den ena förlägges händelsen till 1733, i den andra till

1734. Af ofvan anförda skäl bör det senare årtalet anses såsom

^ »Upsala hade utstött Honom ttr sitt sköte, och flyktig ifrån detta

Lärdomssäte, omgifven af endast några få vettgirige unge män, kom han till

Fahlun» (Hedin anf. st. s. 43).

2 Se s. 133. — I en af LiNNiEi på äldre dagar författad själfbiografi

heter det visserligen: »Wid Majo hade han tänkt efter wanligheten begynna

Collegia privata i Botanicis, men blef ej tillåten af Doctor Rosén, .... hwil-

ket giorde honom så mycket mera ont, som han tillförene \varit vicarius af

en professor», men detta yttrande måste vi anse bero på ett minnesfel. Vida

mera tillförlitlig än denna många år efteråt lämnade uppgift är nämligen

ovedersägligen den, som finnes i den blott ett halft år därefter under Lin-

N.^1 eget öfvervakande (eller snarast efter hans diktamen) författade lef-

nadsteckningen i stamboken, där det heter; »Upsaliam iterum reversus

anno 1734 collegia habuit in Diteteticis et Botanices Theoria.»
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det rätta. I den utförligare af dessa skildringar äro LlNN^I ord

följande:

»Rosén, som förstod wähl, at denne unge drängen hade an-

selige samblingar af observationer, men där jämte såg, at [han],

om han således ej nedtrycktes, torde med tiden blifva en farlig

competitor till Botaniska professionen^ äfter gamble RUDBECK,

gick till LiNNiEUS, bad honom få låna hans manuscripter. När

han näkade, måste han twingas, ty swor han och förbannade sig,

at om Linn^EUS dem ej lånade, han då skulle förföllia honom,

så länge han lefde. LlNN^US rädd lånte första tomen, men när

han [Rosén] låtit honom afskrifwas, sade sig ej gifwa honom till-

bakes, däräst han ej fick den andra. Detta war åskeslag för

Linn^EUS, hwars hela systeme och sambling skulle blifvit ruine-

rad, om denna enda tomen komme bort; betänkte sig länge, slu-

tade dock at det ej giöra; ty söktes med låckande, gafs tillbaka

och begiärtes den andra, men fick ej.

Armod och förtryck hade snart giort, at LINN..EUS fattat en

farlig resolution. Han satte sig före at som Simson med sitt och

sin fiendes dödande revangera sig på sin ovän, hkns förtahl han

hwar timme fick westigia äfter. Men en professor Oelreich ^

ifrån Lund, LINN.EI discipel den tiden in Botanicis, afrådde allt

detta, wisade at intet ont sker utan Herren giör thet, och at

tohla woro det säkraste; då han straffat, lisade han ock. LlN-

N.EUS bytte sinne, berömde altid sin förfölliare och gaf skaparen

sin sak.» — Härtill kan läggas följande, hämtadt ur en annan

af själfbiografierna: »Då Doctor RosÉN blifwit gift med Ärche-

biskoppens Systerdotter,^ hade han utwärkadt sig en förordning

af Cancelleren Cronhielm, att aldrig någon Docens må få anta-

gas i Medicin vid Upsala Academie till Adjuncti preejudice,

hwarigenom händerna blefwo bundne på LlNN^Us, som hade

’ Härvid förbises, att denua profession jämte botanik och zoologi, hvari

Linn.^US obestridligt var öfverlägsen, äfven omfattade anatomi och farma-

kologi, i hvilka båda — framför allt den förstnämnda — RosÉN ägde betyd-

ligt större kunskaper.
’ Nins OeIvREich (sedan adlad von OeIvREich) var född 1699, blef

student i Lund 1716, adjunkt därstädes 1727, e. o. professor i teoretisk filo-

sofi och bibliotekarie 1732, hvilka platser han dock ej förrän 1734 tillträdde,

emedan han (fastän ordinarie universitetslärare i Imnd) vistades i Upsala så-

som informator för de unga grefvarna AxEE och C.vrt, Fersp:n (jfr s. 126).

Död såsom president i kammarkollegium 1770.

Den 1734 hlef Rosén gift med Christina Herm.\nsson, dotter
af professor J. Hermansson och hans hustru Anna Christina Steuch,
syster till ärkebiskopen J. Stp:uchius.
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detta enda till sitt uppehälle, och hwarigenom RosÉN sig- klar-

ligen förestälde, att I.INN^US skolat warit totalt slagen.»

Vid granskning af dessa uppgifter kan man ej undgå att be- \

klaga, att man saknar någon motsvarande framställning af Ro- |
SÉN angående händelsernas förlopp. Audiatur et altera pars är en f

gammal regel, och det vore att önska, att den äfven här kunde

tillämpas, i synnerhet som den ene af tvenne tvistande ingalunda

kan anses såsom vittnesgill beträffande den andres tankar och

bevekelsegrunder. Så mycket mer voro detta här behöfligt, som
Linnés på äldre dagar författade själfbiografier böra med en viss

försiktighet anlitas, emedan de — framför allt den af Ad. Af-
ZELIUS publicerade och därigenom mest kända — vid närmare

undersökning visat sig innehålla många oriktiga uppgifter. Detta

har sin helt naturliga förklaring dels i den långa tid, som förflöt

mellan händelsernas timande och berättelsens nedskrifvande, då

Linné endast hade sitt svikande minne att stödja sig på, dels i

den njugghet, hvarmed offentliga myndigheters åtgärder den ti-

den meddelades allmänheten, hvarigenom åt lösa gissningar, ryk-

ten, missuppfattningar och misstanker bereddes en bördig jord-

mån. Härtill kommer än ytterligare LlNN^l af ingen bland

hans biografer förnekade vana att använda kraftiga, stundom allt-

för kraftiga ord i sin framställning,^ hvarförutan man ej bör un-

derlåta att lägga märke till att hans själfbiografier uppenbarligen

äga ett i viss mån tendentiöst syfte. Skrifna ej för offentligheten,

utan för hans barn, skulle de, på samma gång de redogjorde för

de förnämsta tilldragelserna i faderns lif, tjäna såsom tydliga, för

barnen nyttiga bevis därpå, att man ej borde låta sig förledas till

egenmäktig hämnd för lidna oförrätter, emedan den rättvise, alls-

mäktige Guden alltid låter det rätta och goda segra, på samma
gång som han genom Nemesis divina låter straffet drabba en-

'

hvar, som bryter mot Guds bud, då han genom andras skadande 1

söker bereda sig själf timliga fördelar.
j

Fästa vi oss nu först vid den ofvan nämnda »förordningen», I

som af universitetskansleren skall hafva utfärdats, så har man 5

svårt att värja sig från den tanken, att hela uppgiften om dess
\

^ Ett litet exempel på att Linn.^us ej alltid menade något ondt med ^
sina skarpa uttryck må här anföras. Vid skildringen af sitt vistande i Falun

förmäler han, att den honom synnerligen bevågne doktor J. MOR^^IUS, som ^
sedan blef hans svärfar, såg med »afund» den praktik, som LiNNajus under

denna korta tid lyckades erhålla, och detta fastän han i samband därmed

omtalar, både alt MoR.^US »war en äfter sitt stånd auseiiHgen rik man» och

att han »nu war nog trött med den besvärliga Practiqven». Denna beskyll-

ning för afund liknar alldeles den, som han riktat mot RosKN. '

t
t-A.

nr

K
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tillvaro uteslutande grundar sig på hörsagor eller svikande minne.

Det är nämligen ej nog med, att den omtalas blott i den otill-

förlitligaste själfbiografien, utan — hvad mer är — den har, oak-

tadt all använd möda, icke på något annat ställe kunnat anträf-

fas vare sisr in extenso anförd eller blott omnämnd.^ Däremot

fanns i de då gällande akademiska konstitutionerna (af 1665) stad-

[gadt, att endast graduerade personer ägde ^»potestatem docendh

rrätt att undervisa], och detta blott såvida tillstånd af vederbö-

uande dekanus eller fakultet förut erhållits, under det att sådan

fndervisning var studenter alldeles förbjuden. Att LlNN^US,

astän blott student, af medicinska fakulteten några terminer er-

höll uppdrag att undervisa i botanik och proberkonst, var alltså,

strängt taget, ej fullt lagligt, ehuruväl detta kunde på grund af

särskilda omständigheter ursäktas, men med dessa terminer borde

ock den meddelade rättigheten hafva upphört.' Att han det oak-

tadt äfven andra terminer fick gifva privatundervisning, kunde ej

bero på annat, än att fakulteten och Consistorium majus välvilligt

blundade för denna lagöfverträdelse. Vårterminen 1734 höll han

dessutom kollegium i ett ämne, dietetik, hvari han aldrig af fa-

kulteten erhållit tillstånd att undervisa, och därigenom hade han

gjort intrång på RosÉNS speciella läroområde, hvilket kunde an-

ses så mycket mera otillbörligt af en student, som akademiska

konstitutionerna tydligen åt akademiadjunkter anvisade kollegii-

I afgifter såsom bidrag till deras svaga aflöning. ^ Dessutom är det

1 väl möjligt, att RosÉN (och Roberg) icke i allo gillade de nya

åsikter, som af LlNN^US i denna vetenskap framställdes, och som
han själf framdeles till en del öfvergaf. Alltså — om man velat

förhindra LlNN^US att lämna privatundervisning, hade därtill ej

behöfts någon särskild, af ärkebiskopen hos kansleren utverkad

förordning, utan helt enkelt ett tillämpande af konstitutionernas

otvetydiga föreskrifter. — Att Linn.^us, såsom ock påståtts, fått

afslag på någon framställd begäran att blifva såsom »docent» vid

universitetet anställd, är så mycket mindre troligt, som ett dylikt

‘ Hvar man kunde vänta att finna den, är i universitetsarkivet eller

bland kanslershandlingarna (förvarade i Riksarkivet), men på båda ställena

har icke ett spår däraf kunnat anträffas. En möjlighet skulle dock kunna
vara, att förbudet kommit i form af en skrifvelse till medicinska fakulteten

hvilkens protokoll och arkiv ej sträcka sig längre tillbaka än till 1742. Dock
är att märka, att ehuru bland kanslershandlingarna flera bref till kansleren
från såväl sagda fakultet som prokansleren finnas förvarade, förekommer
bland dem icke något, som ens antyder önskvärdheten af ett förbud, »att

aldrig någon Docens må få antagas i Medicin».
- Constit. cap. XIII: 3.



slag af universitetslärare icke med ett ord omtalas i dåvarande

statuter. Hvarken i universitetets handlingar eller i LlNN^i egna

anteckningar finnes ens en antydning om någon sådan begäran.

Skulle man med ledning af det, som om denna .sak hittills

kunnat utredas, och med kännedom om såväl LlNN^l som Ro-
SÉNs lynne samt den förres skrifsätt, våga en gissning, huru

tvisten dem emellan förlupit, så synas goda skäl finnas att an-

taga följande:

Då Rosén i maj 1734 skulle börja undervisningen i botanik,

vände han sig till LlNN.^Us, i hvilkens docimastiska kollegium

han kort förut deltagit, med begäran att få taga kännedom om
dennes botaniska handskrifter, om hvilkas framstående beskaffen-

het han tvifvelsutan af RUDBECK, Roberg, And. och Ol. Cel-

sius m. fl. erhållit underrättelse. LlNN.^US, hvilken ej kan fri-

tagas för en viss grad af misstänksamhet, vägrade detta, till följd

hvaraf en ordväxling uppstod mellan de ungefär jämnåriga, båda

ej så litet hetsiga unga männen. Härunder torde RosÉN hafva

påpekat, på hvilka svaga fötter LlNN^l rättighet att undervisa

stod, och att det vore lätt att beröfva honom detta medel till

själfförsörjning. Skrämd häraf, lämnade LlNN^EUS ett af sina

botaniska manuskript, men då han försporde, att afskrift gjordes

ur detsamma, beslöt han att ej vidare utlåna något — en före-

sats, som han fasthöll, oaktadt mer eller mindre ifriga öfvertal-

ningsförsök från Roséns sida. Att denne vidtagit några mått

och steg för att sätta sina i uppbrusningens ögonblick måhända

utslungade hotelser i verket, därför föreligga inga bevis; det hade

för öfrigt varit alldeles öfverflödigt, då LlNN^US helt kort tid

därefter ^ lämnade Upsala.

Att denna tvist hos RosÉN kvarlämnade någon bitterhet,

finnes ingenstädes omtaladt, men annat var förhållandet med

LinN-iEUS. Han var, såsom han själf säger, '>'>p7'CBceps in

och häraf upptändes hos honom harm och förbittring öfver det

»förtryck», hvarför han ansåg sig utsatt, samt misströstan och

bekymmer öfver det »armod», som han trodde hota. Dessa käns-

lor alstrade hos honom tankar på en våldsam hämnd, men dessa

stäfjades snart genom en äldre väns föreställningar och dennes

vädjande till de varma religiösa känslor, hvilka ända sedan barn-

domen genomträngt Ltnnei hela väsen. »Gud skulle blifwa min

^ »Veckan derpå» .säges det i en, »ett par veckor därefter» i en annan

af själfbiografierna.

* »Han var af naturen häftig och lätt öfverilad. I hans ådror flöt en

sanguinisk värme och en cholerisk eld.» (Hedin anf. st. s. 31.)



hämnare», säger han och tillägger: »sedan gick mig allt vväl i

handom.» ^

Uppenbarligen är det från denna LlNN.^1 uppbrusande vrede,

som välmenande och okritiska biografer hämtat stoff till hela

»duell »-historien och allt hvad därmed ställts i sammanhang, icke

besinnande, att det är ett mycket långt steg mellan häftiga tan-

kar och våldsamma gärningar. ^ För öfrigt är det af LlNN^l

egna ord uppenbart, att han ej länge hyste några bittra känslor

mot Rosén, utan att han '>'>facile placabatuv'>'> [lätt blidkades].

Därom vittna ock de hälsningar, som han under vistelsen i ut-

landet sände denne, ^ och deras förtroliga bref vid den tid, då

Rudbeck var nära att lämna sin professur (1739).

Ett Linnet förhållande till Rosén synnerligen belysande

faktum är dessutom, att bland de '>'>mcecenatibiis et patronis
^
till hvilka

den förre 1735 dedicerade sin i Holland utgifna doktorsdisputation,

befann sig äfven RosÉN (i egenskap af titulär assessor i Collegium

medicum), samt att redan två år därefter LlNN^l arbete Corolla-

I

riuin genermn »devota mente» tillägnades » Viro ilhistri D. NlCO-

! LAO Rosén» ensam. Det synes otänkbart, att LINN.ZEUS skulle

I

så handlat, med själen full af bitterhet och ovilja, såvida han ej

— hvilket väl ingen vill eller vågar påstå — därvid gjorde sig

skyldig till krypande hyckleri.

Afven i ett annat afseende beskylles RosÉN hafva visat

afvoghet mot LlNN^US. Härom finnes följande anteckning:^

>>^733 • • • • Rosén hade .... tagit en ung Magister GoTTSkalk WAnnE-
RiUS till Eleve, den han lärt Medicinen snart ett år. Adjuucturen i Rund
wid Medicinska Fakulteten blef nu inrättad, den Linn^US sökte ined Rud-
BECKS ampla föreskrift. RosÉn war nu för tiden Brunusmedicus med sin

föga fromma wid Wiksberg, och Cancelleren wid Lund, Gref Care GyeeEN-
BORG, war där Brunnsgäst. Således kunde EiNNa^us intet komma i compa-
rition med W.\eeerius, som fick Adjuucturen med sin mindre fromma.

Vid genomläsning af detta uppstår genast och själfmant den

frågan: om RoSÉN verkligen i så hög grad fruktade LlNN^US

^ Stöver, anf. st. 1 p. yj, där ett samtal, som Einné på gamla dagar
hade med en lärjunge, omtalas. »Under det att jag hvälfde d}dika hämnd-
planer i mitt sinne», heter det, »vaknade jag en uatt i en häftig förskräc-

kelse. Härigenom manad till lugnare besinning, beslöt jag att afstå från alla

de.ssa tankar.»

^ Hade dessa biografer varit konsekventa, borde de i Linn^i ord, att

han tänkte »som Simson med sitt och sin fiendes dödande revangera sig»,

funnit bevis för ej blott mordförsök mot Rosén, utan ock för själfmordsplaner.
^ Bref till Ol. CeesiuS i Dec. 1736.
* Afven denna uppgift återfinnes endast i den af Ad. Afzeeius utgifna

själfbiografien.
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säsom medsökande till professuren efter RuDBECK, dä denna en

gång komme att blifva ledig, borde han då ej gärna sett honom
aflägsnad från Upsala och förflyttad till Lund, där plats snart

kunde väntas ledig genom den gamle professor VON DöBELNS
afskedstagande eller död? Utan att lämna något direkt svar pä
denna fråga öfvergå vi till en närmare granskning af denna be-

skyllning, och därvid skola vi snart finna, att bristande kännedom
om verkliga förhållandet och svikande minne vållat en färglägg-

ning, som ej rätt harmonierar med verkliga fakta, sådana dessa

i officiella handlingar föreligga. Förhållandet var nämligen följande:

Att det vid denna tid var mycket illa beställdt med Lunds
medicinska fakultet, var allmänt både kändt och erkändt. Uni-

versitetets kraftige kansler, Carl Gyllenborg, hade därför re-

dan på våren 1731 — alltså förr än han gjort bekantskap med
Rosén såsom läkare — till Riksens Ständers Sekreta utskott in-

lämnat ett »hörsamt memorial», hvari han bland annat framhåller,

att vid Lunds universitet »behöfwes en adjunctus medicinae, som
tillika bör kunna underwisa ungdomen uti Physica experimentali,

och som han ther til måste giöra åtskilliga omkostningar, så til

instrumenter som experimenter, så föreslås til thes årliga lön 120,

dr Smt.» ^ Detta medförde ingen påföljd, men följande vår öfver-

raskades konsistoriet af ett bref, dateradt d. ^/s 1732, från kansle-

ren, hvari denne förklarar, att han »ei utan bekymmer månde se,

huru Studium medicum, sä wäl wid Kongl. Academien, som alla

de öfriga Academierne i Rijket, nästan så till sägande ligger för

fäfot, icke heller sådana subjecta finnes, som bemälte studium

excolera och ungdomen uti dess underwisning till handa gå*.

För den skull meddelar han konsistoriet sin afsikt att utfärda

öppen fullmakt för magister JOH. GoTTSCHALK Wallerius att

vara adjunctus medicinse vid Lunds universitet. Som emellertid

ingen lön till en sådan fanns att tillgå, anmodades konsistoriet

att tills vidare låta honom erhålla dubbelt stipendhmi regium.

Sedan detta blifvit ordnadt, utfärdades d. 29 maj 1732 fullmakten,^

hvari Wallerius tillförsäkras »undfå den lön, som nu står och

framdeles förbättras kan». Såsom adjunkt kvarstannade han sedan

i Lund till 1741 och blef därunder medicine doktor (1735), men

tillika utsatt för åtskilliga, delvis själfförvållade obehagligheter.

* Kausl. bref till Luuds Coiisist. d. 7« ^73^-

^ I konsistoriet företeddes den dock först d. ''Vi ^733-

” Dessa, hvari Linné synes vilja spåra en A\'mesis, hade sin orsak dels

1 Wai^IvERII tröghet att författa en disputation, dels däri att han var »under-

kastad alt för stora widlyftigheter ifrån att giöra någon uppbyggelse både wid
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Frågas nu, hvilken andel RosÉN ägde i denna adjunktiirs

inrättande och Wallerii utnämning, så är det uppenbart, att

Gyllenborgs beslut i förra afseendet var fattadt, förrän han

efter RosÉNS hemkomst ens träffat denne. Att Gyllenborg

sedan på sommaren 1731 drack brunn vid Wiksberg (nära Söder-

tälje), är säkert, ^ men att den helt nyss från utlandet återkomne

Rosén där varit läkare, är ej bevisadt, knappast ens troligt.
^

Säkert är däremot, att han sedan, då GYLLENBORG vistades i

Stockholm, var dennes läkare. ^ Att de därunder samtalat med

hvarandra om medicinska förhållanden och att han därvid rekom-

menderat Wallerius, kan anses såsom alldeles säkert.

Af det nu anförda framgår, 1) att något anslag till en me-

dicinsk adjunktur vid Lunds universitet icke beviljats, 2) att nå-

gon sådan plats därför ej kunnat anslås till ansökan ledig, 3) att

om Linn^US 1733 anmält sig såsom sökande,^ kom han allde-

les för sent, enär fullmakt för Wallerius redan i maj 1732

blifvit utfärdad, samt 4) att »det lilla brödstycke», hvarom LlN-

N^US förmenas hafva gått miste, endast var ett dubbelt kungl.

Acad:u och annorstädes. Ty förutan den process, som han redan skal wara in-

wiklad uti för ett påbegyndt men icke ordentl. fullbordadt mariage deruppe, har

hans för någon tid sedan fådt stämning från Consist. Eccles. i Upsala för en an-

nan Trolofning, den han skulle willja eludera genom det 3:die intenderade gifter-

måhl här nädan, som redan i allas tankar passerat för afslutit»; hvilket.allt

consistorium ansåg sig hos kansleren »efter sin ödmjuka.ste skyldighet up-

richtigt bordt uptälja.» (Bref till kansl. d. 7n i733') Härpå svarade kanslern

(d. *‘/n s. å.) helt kort, att han »icke utan bekymmer.... måst förnimma i

hwad widlyftighet berörde Adiunct medelst sitt obetänksamma upförande skall

wara råkad», men anser endast det tillkomma konsistoriet, att det tillhölle

»Wallerius med allra första framkomma med sin disputation pro officio,

därigenom att låta publicum förnimma dess capacitet till den syssla han nu
företräder». Wallerius tog sig dock god betänketid, ity att hans första

skrift bär årtalet 1740. Huruledes han sedermera uppträdde såsom Linn^i
öppne motståndare, skall framdeles skildras.

^ Detta framgår bland annat af hans bref d. ’7s ^73^) hvari han tackar

konsistoriet för »thes betygade fegnad öfwer min wel öfwerståndna bruns
cur». Jfr brefvet af d.

^ Föreläsningarna slutade först vid midsommar, och då var brunnsdrick-

ningen förmodligen redan börjad.
^

I bref till Lunds consistorium d. '72 ^732 yttrar kansleren, att »iag

äfwen, under min nu snart, Gudi lof, öfwerståndna siukdom hans förfarenhet

uti läkarekonsten med stönsta nöije erfarit».

‘ Någon sådan ansökan har ej kunnat anträffas, vare sig bland Lunds
consistorii handlingar eller bland kanslershandlingarna, förvarade i Riksarkivet.

Detsamma är ock förhållandet med den omnämnda Rudbeck.ska rekommen-
dationen.
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stipendium, d. v. s. mindre än beloppet af de Wredeanska öfver-

skottsmedlen, som han den tiden kunde beräkna att erhålla.

Ställes åter frågan sä: hvilken af dem, LlNN^Us eller WaL-
LERIUS, hade till denna adjunktsplats större meriter, så är det

uppenbart, att den förre var vida öfverlägsen i botanik och zoo-

logi, hvaremot den senare torde haft större insikter och förfarenhet

i egentlig medicin, enär han däri längre och trägnare begagnat

sig af Roséns undervisning. Härtill kommer, att LlNN^US var

blott student, men Wallerius promoverad filosofie magister;

den förre hade aldrig disputerat, men den senare ej mindre än

tre gånger, sista gången öfver ett medicinskt ämne, och härigenom

hade han förvärfvat sig en den tiden högt skattad merit. Någon
uppenbar orättvisa kan alltså ej sägas blifvit mot LlNN^US be-

gången. Framtiden utvisade ock, hvilken duglighet fanns hos

Wallerius; denne blef nämligen, som bekant, en af Upsalas

mest berömda och framstående professorer.

Än ytterligare har man funnit anledning till klander mot RO-

SÉN i de förslag med hänsyn till medicine doktors-promotionerna,

som på 1730-talet bragtes å bane. LlNN.^US misstänkte detta

vara riktadt mot honom personligen och antog RosÉN vara upp-

hofsmannen. I detta afseende är det dock lätt att visa dennes

oskuld, såvida öfver hufvud taget något försvar skall anses be-

höfligt. Uppenbart är, att LlNN.<EUS blifvit förledd af lösa, van-

ställande rykten. Saken förhöll sig nämligen sålunda:

I de akademiska konstitutionerna var ät medicinska fakulte-

ten tillerkänd rättigheten att promovera doktorer. På grund häraf

hade i Lund en enda gång, nämligen 1689, en person erhållit

denna värdighet. I Upsala åter hade visserligen kanslern 1680

hemställt, att en licentiat skulle till med. doktor promoveras, då

det »Academien och Faculteten til honeur lända kunde, att en

sådan gammal och intact karl toge här gradum » men fakulteten
o Q

gjorde svårigheter, hvadan saken förföll. Ar 1697 kom man sa

vida, att t. o. m. dag till promotion blef utsatt,*"^ men äfven då

kommo oförutsedda hinder i vägen. Följden häraf hade blifvit,

att en allmän mening utbildats, att medicine doktors-värdigheten

endast utomlands kunde och borde förvärfvas.

Vid denna tid började Collegium medicum i Stockholm pa

initiativ af lifmedikus J. Chr. Nordenheim att öfverlägga om

en ändring härutinnan.^ Förnämsta anledningen härtill var, att

^ Consi.stäi prot. d. ‘®/n 1680.

® Consistäi prot. d. "/,o 1697.

Coll. med:i protokoll d. */,„ 1733 Vs ^ 734 -
3
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flera af de svenskar, som utomlands förvärfvat sig medicinsk dok-

torsvärdighet, med förkärlek hänvändt sig till sådana universitet,

som »sända dhem oss tillbaka sådana som dhe [dhem] emottagit»,

hvarvid »dhem owärdigom så wähl som dhem wärdigom Doctor-

brefwet torde blifwit meddehlt». I betraktande häraf, äfvensom

af månhet om att »Wåra Academier .... måtte få behålla och

behörigen uthöfwa den dhem i nåder tillagde heder, myndighet

och authorité», och att »mycket penningar blifwer innom Sweriges

Rike, som elliest till uthländska promotioner användas», ingick

Collegium medicum till Kgl. Maj:t med en underdånig framställ-

ning, att »en nådig, dock alfwarsam Förordning måtte uthgå, att

ingen af Eders Kongl. Maijiths undersåtare .... må hädanefter

understå sig att taga gradum Doctoratus uthi Medicina uthomlandz,

wid hwilken Academie det ock hälst vara må». Därmed afsågs

dock
,
så mycket mindre något hinder för utländska studieresor,

som tvärtom såsom ett villkor för promotion vid inländskt univer-

sitet föreslogs ett eller flera års vistande »uthi uthländska förträff-

ligen inrättade siukstugor», detta dock först efter vid svenska uni-

versitet fullbordade studier och därom erhållet »testimonium in-

clytse Facultatis Medicinse». Att RosÉN haft det ringaste att

skaffa med detta förslag, är så mycket mindre anledning att an-

taga, som han just då låg i en liflig strid med sagda collegium

— en strid, som slutligen drogs under Kungl, Maj:ts ompröfning,

hvarvid segern stannade på RosÉNS sida.

Jämte Rosén har ock »den akademiska senaten» blifvit

klandrad för sitt tillvägagående mot LlNN^US; t. o. m. hans väl-

görare Ol. Celsius och Rudbeck förmenas på slutet hafva svi-

kit honom och hans rättvisa sak. Förnämligaste anklagelserna

hafva bestått däri, att professorerna skola alltför villigt gått Ro-
SÉNS önskningar till mötes genom att med synnerlig fägnad till-

lämpa äldre eller nyare lagbestämmelser, emedan de därigenom
kunde bereda lisa åt egen sårad fåfänga, Eller med andra ord

det akademiska konsistoriets ledamöter förmenas begärligt hafva

gripit tillfället i akt att beröfva LlNN^US rättigheten att under-

visa, hvarvid de »i sjelfva verket blott hämnades skymfen att

hafva sedt sina Auditorier tomma och en ung Man upphöjd och
förgudad af den Academiska ungdomen», hvilken »skänkte ho-

nom sitt högljudda förtroende och tågade med honom kring Flo-
ras behagliga blomsterfält, glömmande Ciceros och Demosthenis
utläggare för att hänryckas af den sinnrike, den enkle och okonst-
lade Naturens tolk».^

^ Hkdin, anf. st. p. 26 o. 28.
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Till att börja med må härvid påpekas, att icke ett enda ord,

som i ringaste mån kan gifva stöd åt sådana beskyllningar, kan
någonstädes i LlNN^El anteckningar, bref eller tryckta skrifter

uppletas; det är alldeles uteslutande den här citerade biografens

otyglade fantasi, som bär ansvaret därför. Tanklösa eftersägare

hafva icke saknats, men äfven dessas eftertanke borde hafva

väckts, då de nedskrefvo sådana påståenden, som att »de visa fä-

derna i Upsala voro genast ense att förvisa honom [LlNN^u.s]

från universitetet», men det oaktadt icke pålade honom ens det

allra lindrigaste straff. Någon vederläggning är egentligen ej af

nöden; en myndighet, som så uttalat sig om LIxNTN^US, som
Consistorium Academicum — och särskildt RosÉNS svärfar pro-

fessor Hermansson — vid sammanträdet d. 1732/ bör

äga rättighet att ej misstänkas för illvilja mot honom. Dock må
ett par anmärkningar ytterligare här göras.

Huru förhåller det sig då med de »tomma auditorierna»?

LinNxEI undervisning såsom RUDBECKS vikarie inskränkte sig

till föreläsningar eller växtdemonstrationer kl. 4 e. m. 2 å 4 gån-

ger i veckan från början af maj till midsommar, hvartill kommo
botaniska exkursioner under samma årstid 2 gånger i veckan med
ett fåtal betalande kollegianter. Det är i sanning svårt att inse,

att detta skulle kunnat hafva den påföljden, att alla eller så godt

som alla professorerna därigenom fått föreläsa för tomma väggar,

i synnerhet som enligt dessa års prelektionskataloger ingen enda

föreläsning hölls samtidigt med LlNNxEl och de allra flesta på

förmiddagarna. Och långt ifrån att i universitetshandlingar från den

tiden någon ovilja mot LiNNxEUS ens framskymtar, omnämnes
han oftare och med större loford än någon annan student, hvar-

vid vanligen hans tjänstgöring såsom RUDBECKS vikarie särskildt

framhålles. Afven genom stipendier sökte konsistoriet, såsom re-

dan visats, så mycket det förmådde, understödja honom. T. o.

m. sedan han lämnat universitetet, lade det i detta afseende sin

goda vilja i dagen. Då nämligen en hans förre medsökande

(kandidaten MurÉn) d. i 735 anhöll att bekomma det nu

efter LiNNxEUS lediga rummet af Wredeanska öfverskottsmedlen,

gaf konsistoriet honom det svaret, att han finge vänta, tilldess

»benämda Wrediska öfwerskottsrum effter Studiosus Carl Lin-

N.^US blir ledigt». Att det sedan befanns, att inga dylika öfver-

skottsmedel funnos att utdela, är något, som konsistoriet ej kunde

hjälpa och som därför ej bör läggas detsamma till last. •

Att däremot LinNxE:us ej erhöll något AVredeanskt

^ Se ofvan s. 122,
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stipendium — hvaröfver äfven anmärkningar framställts — be-

rodde ej på någon ovilja mot honom, utan helt enkelt därpå,,

att något sådant den tiden ej var ledigt, hvadan han ej heller

någonsin kunde anmäla sig såsom sökande däraf, och detta äfven

på den goda grunden, att han enligt stipendieförfattningen ej där-

till var kompetent.

De anklagelser för »smädelser, ilska och intriger», som i mer

än hundra år från skilda håll i rikt mått slösats på LlNN^l namn-

gifna eller icke namngifna »fiender, afundsmän och förföljare»,

hafva nu underkastats en närmare granskning. Antagligen skola

mot densamma riktas förebråelser för alltför stor omständlighet.

Må så vara, men det har synts oss vara hög tid att till sitt rätta

värde reducera dessa beskyllningar, så att kommande lefnadsteck-

ningar måtte förskonas från de vilseledande uppgifter, hvilka allt-

för länge fått gälla för fullt bevisade sanningar. LlNN^I student-

dagar erbjuda förvisso så mycket lärorikt, upplyftande och beun-

dransväckande, att man ej behöfver försöka att låta dem be-

lysas af skenet från en uppdiktad martyrgloria. Och framför allt

måste det ligga en LiNNÉ-skildrare om hjärtat att borttaga de

fula fläckar, hvarmed man i tanklös välmening smutsat hans ka-

raktär och handlingar. Den anmärkningen kan dessutom göras,

att om han under denna tid verkligen haft några fiender och om
dessa verkligen varit orsaken till hans Lapplands- och Dalaresor,

hans vistelse i Falun m. m., så hafva de sannerligen länkat hans

bana på ett för honom och vetenskapen så fruktbringande sätt,

att icke' ens hans allra bästa vänner och gynnare kunnat åstad-

komma ett bättre och lyckligare resultat.

Med hvilka känslor LlNN..^US själf tänkte tillbaka på sina

studentår i Upsala, framgår bäst af de ord, som han i afresans

stund tecknade i sin dagbok:

»1734. Dec. 19. Om morgonen kl. 8 valedicerade man
Upsala Academia, wid hwilken den allsmäktige Guden mig så

underligen fört, nu med swårighet, nu med nöje; nu uti fattigdom,

nu uti wälmåga; nu i förtal, nu i heder. [Dig,] o store Gud, ske

tack. »

Den resa, som nu anträddes, gick ej direkt till utlandet, utan

flera orsaker förmådde LlNN^US att först återvända till Falun.
^

^ Källorna för skildringen af LiNNa^i Faluvistande äro ntoni själfbio-

grafierna förnämligast Iter ad exteros, hans bref till Alb. v. Habi^ER d. 1739
samt en interfolierad almanack för 1735, hvari han under böijan af året nästan
hvarje dag gjort korta anteckningar. Denna almanack, som redan ixnder
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Under regn och snöslask gick färden till Sala silfverhytta, dit

han d. 20 december ankom, »helt kall och förfrusen», och där

mottogs han så gästfritt af »Proberen» StockenströM, att han
»blef hos honom 2:ne nätter och halfannor dag». Den 22 till-

bragtes i Hedemora, som var »ej synnerligt stor» och där »alla

charactersbyggnader wetta in åt gården och uthusen åt gatorna».

Här »tog han logement hos prosten And. Sandel», hvarefter

besök gjordes hos flera bekanta. Följande dag fortsattes färden,

och härunder »tog man af landswägen, reste öfvver stora sjön Runn
allt intill Fahlun, dit man kom aftonen för julaftonen». Här blef

han gäst i inspektören SOHLBERGS hus. »Hela julhelgen gick

med största nöje och conversie, så hos högre som sämre; alla

dagar war man någorstädes inviterad intill dagen efter i3:de

dagen.

»

Af dessa Linn^i ord får dock den slutsatsen ingalunda dra-

gas, att han under detta sitt Faluvistande uteslutande hängaf sig

åt nöjen. Tvärtom ägnade han sig härunder med stor flit åt ut-

arbetandet och omredigerandet af åtskilliga af sina skrifter, hvilka

han ville medtaga till utlandet. Så t. ex. har han antecknat, att

han d. 4 jan. »gjorde ny edition af Systenia Mmeral.»

,

d. 8 »be-

gynte skrifwa Sponsalia plantar.'» och d. 29 »fulskref Floi'am Dale-

caiPicain » hvari han »achtsamt upteknat alla de örter, han ob-

serverat i Dalarne, hälst Öster Dalarne, Dalska fiällen och Wä-
sterdalarne och kring Fahlun; endast [de] äro tillagde, som wa-

rit sedde i högwälb. Herr Baron GuSTAV Reuterholms^ Her-

bario, samblade af denne curieuxe herre och den lärde Magister

JOH. Brovallio». Dessutom användes tiden till flitig brefskrif-

ning, sjukbesök och undersökning af en »surbrunn».

Det var dock en helt annan sak, som under denna tid fram-

för allt annat tog LlNN^El tankar i anspråk. Redan under sam-

talen med Brovallius sistförflutna höst hade denne framhållit,

att som för den nödvändig befunna utländska resan »fordrades

penningar, war intet annat [att göra], än att LlNN^US borde

engagera sig hos någon rik flicka, som först kunne göra honom

Linnés lifstid kommit ut på landsbygden och hvari bondhustrur sedan gjort

sina anteckningar, upptäcktes 1845 och såldes kort därefter till Linnean

Society i London. De Linneanska anteckningarna finnas meddelade af J. A-

Holmström i Botaniska Notiser 1845 s. 210.

^ Dedikationen till landshöfding ReutERHOLM är äfven daterad denna

dag. — Originalmanuskriptet finnes i Upsala universitetsbibliotek (mscrpt. D.

n. 08).

* Landshöfding Reuterhoems tredje, då 13-årige son.
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lycklig, och han sedan henne. Denna sats behagade LlNN^UM
theoretice, men oagtadt alla förslag blifwer derwid intet uträttadt.»

Nu under julkalasen tändes emellertid kärlekslågan i hans bröst.

Han sammanträffade nämligen då flera gånger med en 1 8-årig

tärna, Sara Elisabeth Mor^a, »som drog Linn^i ögon på

sig»,^ och snart började han flitigt uppvakta henne. Så berätta

almanacks-anteckningarna, att han d. 2 jan. »hälsade på S. L.

»

t

t*

Johan Moraeus.
Efter oljefärgsporträtt, som tillhört Linné och nu finnes på Hammarby.

[Sara Lisa] i lappkläder» och d. 3 »likaledes absentibus paren-

tibus»; d. 10 »hälsade han på hos S. L. M. med liten lek», d.

14 gjorde han åter ett besök, d. 15 var han »i juhlgiästbud hos
Probsten i Fahlun [Erik Björk] med S. L. M., och slutligen

blef d. 16 »en odödelig hugkommelse dag af godt slut hos S. L.
M.» Hans känslor för den utkorade undgingo antagligen icke
andras uppmärksamhet, ty då han d. 19 var »i giästbod hos

' »Vidi, obstupui, prsecordia intima sensi attonitus novis intumuisse
curis.» (Rrefvet till Alb. v. Haller).

Linné.
13
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Konstmästar TryCtG», gick det så långt, att man (värden eller

någon af gästerna) »upsatte 2 k[annor] Renskt win, om ej barnsöl

på 4 åhr».

Nu först började dock oron och bekymren. Den unga flic-

kan hade han vunnit, och »LiNNiEUS märkte, at om han så ägde
föräldrarnes kiärlek som hennes, skulle ingen annan med tiden

blifwa hans kiäresta». Men just härutinnan väntade han stora

svårigheter. Hennes fader var nämligen stadsphysicus i Falun,

assessor dr JOHAN MOR.^US,^ »en man, som war mycket lärd i

studier, mogen i utlåtelser och ansenligt förmögen efter sitt stånd.

Denne älskade ock LiNNiEUS mycket, hvarföre han esom oftast

blef af Linn^US besökt.» Härunder hade dock MOR.^U.S flera

gånger (t. o. m. •>'>mil/ies'>'>) förklarat läkaryrket med hänsyn till

inkomsterna vara sämre än något annat, hvarför han ock hade

»resolveradt att aldrig applicera något af sina barn till Medicin».

Detta i förening med medvetandet om sin egen betryckta ekonomiska

ställning kunde ej annat än väcka misströstan hos LlNN^US, som

ju ej var annat än »en simpel student». »Han föreställde sig wara

en yngling, som intet kunne föda någon hustru; han såg sig wara

fattig, henne förmögen; han wisste hon begiärats af mången braf

karl, dock förgäfwes;^ men at slå denna kiära jungfrun utur sin

tanke, märckte han wara sig omögligt.» Ett beslut måste fattas:

»ett långt mediterande utbrast i en declaration för föräldrarne at

begiära deras kiäraste, de ägde i huset.» Detta skedde d. 20

jan., men svaret lät vänta på sig ända till d. 27, ty »fadren, som

fattat om LlNN^US ett mycket godt hopp, nändes ej afslå ho-

nom», utan ville gifva »ett prompt yVz», men modern hyste be-

tänkligheter. Då Linn^US ändtligen fick mottaga det både efter-

längtade och fruktade svaret, fann han »med sin och andras för-

^ Född 1672, efter faderns snart timade död till väsentlig del under

studietiden underhållen af sin morbroder, sedermera biskopen Jesper Sved-

berg, med. dr i Rheims 1705, »Medicus apnd Cuprimontauos» 1708, gift 1715

med Elisabeth, »Rådmannen Hans Israelsons äldre dotter på Korsnäs»,

död 1742. — »Han war religieus, han rördes ej af l3xkau, han hölt ord och

afsked heliga, han förslösade ej sit goda. Han war i alt sit wäsende, i hus.

kläder, upförande, tahl, omdöme, sinnelag alwarsam. Han tolte ingen fl}'ck-

tighet, nyfikenhet, klemmoghet, flärd eller öfwerflöd. Han talte gierna om
Lärda och Lärdas handlingar, läste gierna deras skrifter och arbeten, helst

practiska och chemiska. Han war Medicus mechanicus, sectator af BOER-

HAAVEN, egde mj^cken experieuce; war säkert af Swänska Medicis på sin tid

ibland de kiäckaste och lyckeligaste, hwarföre han och ägde största tillit och

förtroende i sin praxi medica.» (Minne af Johannis Morcci . . . . Lefnad,

original-manuskript af Linn^EuS i Vet. Akad:s bibliotek.)

- Bland andra friade en baron till henne, men y>frust?-a^ [förgäfves].
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undran» detsamma öfverträffa sina djärfvaste förväntningar; dock

skulle bröllopet ej få äga rum förrän tre år efter hans afresa

till utlandet. »Då war Linn^US nögd.» ^ Under väntetiden hade

han ej försummat att besöka sin utkorade, hvarvid han d. 22 »gaf

annulmn» [ringen].

Den månad, som därefter följde, synes mest hafva upptagits

af en fästmans vanliga tankar och sysselsättningar, omväxlande

Sara Elisabeth Moraea.
Efter oljefärgsporträtt, antagligen måladt af J. H. Scheffel omkring 1740; har tillhört Linné

och finnes nu på Hammarby.

med gästabud hos vänner och bekanta. Besöken hos de blifvande

svärföräldrarna och »S. L. M.» blefvo ej glesare; såsom särskildt

anmärkningsvärdt har om ett sådant, d. 1 1 februari, antecknats,

att det räckte så ovanligt länge, som ända »till kl. X om afto-

^ På ett annat ställe skildrar han sitt frieri i följande korta ordalag;
»Under den tiden man här var, npletade man sig en flicka, med livilken man
hade lust lefva och dö, fick af henne ja den 16 Jan., hvilket confirmerades
af fadren d. 27 Jan. och 18 P'ebr. Hvad Gud vill sker. Allt sättes i hans
hand.» (Jter ad exieros.)



nen». Vid ett annat, cl. 3 febr., gaf han sin fästmö »obligatio

scripta fideh (skriftlig trohetsförbindelse). Emellertid nalkades

skilsmässans stund. Den 18 och 19 februari användes till att

taga afsked af vänner och gynnare: »Landsh. Reuterholm
med dess fru önskade allt godt; .... Konstmäst. Trygg tog af-

sked med tårar; Controleur wStrömberg försäkrade sin högsta

tro; Bergmästar Troili tog reciproce afsked . . . .; Mag. Bro-
VALLIUS försäkrade mig sin assistance, der den tränga skulle;

Axel Reuterholm cmn fratribus [jämte bröderna] viste mig

tack; .... Assessor MOR^US skref i min stambok; S. L. M.

gaf mig edeligen och skrifteligen sin trofasthet
;
Anders Jö-

RANSON gaf mig 2 ducater; Inspect. SOHLBERG 24 dir Smt,

dess fru vackra linnekläder.» Själf öfverlämnade han åt sin kä-

resta i afskedets stund några verser, hvari han uttalade »en äl-

skandes vale».^ Förut hade han vidtalat »sin förtrognaste wän

JOH. Brovallius öfwerstyra sin kiärestas correspondence med
honom, hwar han komme at vistas utom riket».

Det var den 20 februari 1735 kl. 10 f. m., som LlNN^US
och hans reskamrat Cl. SohlberG^ afreste från Falun, veder-

börligen försedda med af konungen själf i rådskammaren utfärdade

resebref. Hvad utrustningen beträffar, vet man därom endast,

att Linn^US medförde åtminstone de förnämsta af sina manu-

skript, liksom ock sin lappdräkt, hvilken sedan i Holland väckte

stor uppmärksamhet. Reskassan uppgifver han själf vid afresan

från Falun hafva utgjort 260 dir smt — en summa, som var ej

obetydligt mindre, än han själf på förhand beräknat. Han hade

nämligen af inspektor SOHLBERG väntat att erhålla »en årlig lön

om 300 dir kpmt», hvarförutan han »af begge SOHLBERGARNE
hade efter deras öfverenskommelse för proberkonsten 30 plåtar

att fordra». Men, säger han, »när resan antogs, voro dessa 300

dir förglömda; mig gafs 12 plåtar såsom discretion. Jag kunde

nu hvarken rygga resan, för den disposition jag gjort, eller tala

härom till gubben, inspectoren, som mig snart halfva året födt

och uppehållit Icke desto mindre ställde jag allt i Guds

hand, som fört mig tillförene i verlden så underligen fram, och

föresatte mig att tjena min reskamrat med all tro, vetande att

Gud betalar oss alltid efter våra gerningar»^ .... Ty »si, jag

^ Se bilagan V.

^ Flera andra medicine studiosi hade anhållit om att få göra sällskap,

men Linn^Uus afböjde detta.

^ Penningar lämnades visserligen ej i förskott, men under resan bekom

Linn.^us sådana af Sohlberg, hvarförutan det torde blifvit honom omöj-
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tror Guds hand är alltid lika. Detsamma .skedde min far, dä han

reste till Academien. Gud halp honom ändock. Ack, hvad har

då jag haft under all den tid, jag legat vid Academien; har dock

icke Gud hulpit mig så underliga, .så rikeliga, så besynnerligt?

'Nu må min lösen vara: Non est voleniis nec currentis, sed mise-

rentis DeiT>

}

Färden gick mot söder, dock icke med synnerlig fart, eme-

(dan uppehåll här och där gjordes för att taga kännedom om gruf-

vor och bruk. Efter att hafva passerat Nora, Örebro, Askersund,

Aledevi, Motala, Skenninge, Vadstena och Grenna^ anlände de

rresande d. 8 mars till Jönköping, hvarest ett fyra dagars uppe-

Ihåll gjordes. Den 12 på kvällen anlände de till Växjö, där

;;åter skedde ett uppehåll under 5 dagar, och där LlNN^US gäst-

! fritt mottogs af sin gamle lärare Rothman, landshöfdingen ge-

rneral Koskull m. fl. Den 19 lämnades denna stad och på af-

ttonen samma dag kom LlNN^US till sitt fädernehem i Stenbro-

!hult, »der man fant för sig alla sina syskon och gamle fader.

! Modren saknades, som död blifvit, sedan man senaste gången var

f hemma. Huset i confusion.» Angående hela denna resa finnes

Migt att reda sig. — Hvarifrån den ofvan angifua summan af 260 dir erhål-

; lits, torde vara omöjligt att nu med full säkerhet afgöra. Åtminstone den

\ väsentligaste delen utgjordes nog af inkomsterna af den medicinska prakti-

Icken och för undervisningen i »proberkonsten och kunskapen om alla stenar

jr och malmer, hwar igenom han fick af [grufwejbetienterna penningar». Att

^Mor.i^US lämnat något bidrag, är föga troligt och åtminstone ej bevisa dt.

I Hedin vet att berätta, att professor Waeerave i Upsala i och för resepen-

rningars beredande nu »utnämnde honom att uppbära ett öfverskott» afWre-

lideanska stipendiet; »Doctor Mor.^EUS fyllde bristen af det, som ansågs för

I oundgängligen nödvändigt, och kärleken offrade äfven i hemlighet dertill sin

> skärf. Full af ömhet, tryckte den sköna Flickan en liten ducat-beurs i sin

i älskares hand, och med detsamma kärlekens förbundskyss på hans läppar.»

"•Summan af dessa från tre håll samlade medel uppgifves dock hafva blifvit

; mycket anspråkslös, ty »hela rese-capitalet bestod i 33 Rdr» och Linn2Rus
säges därför varit »verkeligen den fattigaste yngling, som någonsin före-

tagit en sådan resa». — Det torde vara öfverflödigt att påpeka, att Hedin
I äfven här har glömt att angifva de källor, hvarifrån han hämtat sina nppgifter,

— om några sådana funnits.

^ Öfversättning i Versio vulgata af Romarebrefvets kap. 9 vers 16:

: »alltså beror det icke af någons vilja eller löpande, utan af Guds barmhär-
tighet.» Detta citat finnes i Linn^i anteckningar från denna tid ofta

användt.

* »Grenna var en ganska miserabelt liten stad och eländig; en gata med
en rad träd midt på gatan, att man kan säga det var 2 gator. Något förr

än man kom till Grenna, sågs Visingsö midtföre, i mil uti Vettern, hafvan-
des form af en fisk med klof stjert.»
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för öfrigt intet antecknadt, som förtjänar att särskildt fram-

hållas.
^

1 Stenbrohult kvardröjde LlNN^US och hans reskamrat nä-

stan en hel månad, nämligen till d. 15 april. Hvarmed han där-

under sysselsatte sig, därom finnes intet antecknadt, med undan-

tag däraf att doktor Rothman gjorde ett par dagars besök, och

att de resande »blefvo väl tracterade» på åtskilliga främmande

ställen, liksom ock i prästgården, där under påsken alla syskonen

voro församlade. Fadern synes efter sin hustrus död blifvit ned-

stämd till lynnet och såg framtiden med oro till mötes; »min

gamle far», skrifver LlNN^US, »recommenderade sitt bibliotheque

och min yngsta syster i min vård, der något dödeligt honom på

den tid, jag borta vore, skulle arrivera». Äfven »bekymrades han

högeligen att ej kunna lemna nödiga resepenningar», emedan han

fruktade, att sonen med sin svaga reskassa ej skulle kunna taga

sig fram i främmande land. Men denne »visar fadren en stor

pung med Rdlr., dem han förvärfvat genom collegier i minera-

logien». Han »beder sin fahr endast om ett lent skinn, hvaraf

han låter göra ett bälte med 3 rader i bredd af dukater att sy

in på lifvet, att i fall allt annat blefve honom frånstulit, skulle

dock detta behållas».^

Den 15 april måste LlNN^US »valdicera sitt Ijufva 7iatale

Stenbrohult med sin 6o:rio Patre [60-årige fader] och 4 syskon».

»Då man reste från Stenbrohult, var vädret herrligt, rågen

höll på gå upp, björken slå ut sina löf och skogarne klinga som

ett paradis af foglar.» Den 17 på aftonen ankommo de resande

till Helsingborg och »blefvo af commendanten passerade öfver»,

d. V. s. erhöllo pass för resa öfver sundet. Den 19 »om morgo-

nen var man i kyrkan, stora Böndag; efter aftonsången gick [man]

ombord till Helsingör», dit ankomsten skedde kl. aftonen.

Härmed var den utländska resa börjad, hvarifrån LlNN-$US

3Y2 år därefter återkom till fäderneslandet, icke såsom en obe-

märkt student, utan såsom en af dåtidens förnämsta naturforskare

allmänt känd och högt skattad vetenskapsman.

^ Det enda sådant skulle vara, att pastor TiSEUiUS i Hammar, hos hvil-

ken middag spisades d. 27 febr., »hade lustiga orrar i huset, dem han haft

i 2 år; åto hvete, spelade, höggos, voro tame».

2 Sam. Linn^i bi-ef till Haelenberg d. 1778-



VI.

Vistande i utlandet. — Hemkomst till Sverige.^

(April 1735 — Juni 1738.)

Helsingör var under denna tid centralpunkten för de skandi-

naviska ländernas samfärdsel med utlandet. Denna skedde näm-

ligen då uteslutande med seglande fartyg, och som trafik med
regelbundna turer icke var möjlig, gällde det att passa på, när

något fartyg skulle afsegla till den ort man ärnade sig. I detta

^ Källorna för skildringen af denna för Linn.s;us så betydelsefulla pe-

riod äro beklagligtvis både färre och mindre gifvande, än de för de före-

gående åren. Hans Iter ad exteros omfattar endast de fem första veckorna,

och de knapphändiga anteckningarna i den förut (sid. 191) omtalade alma-

nackan för 1735 blifva under årets senare hälft allt färre, så att t. o. m. för

hela månader intet finnes angifvet. Af bref till vänner i Sverige, skrifna un-

der vistandet utomlands, känner man f. n. endast ett enda (till Ou. Celsius
D. Ä.); de öfriga synas hafva bliivit förstörda. Särskildt att beklaga är, att

detta är förhållandet med hans bref till fästmön (eller >'>Uteroe ad uxore?n» [bref

till min hustru], såsom han antecipationsvis uttrycker sig) och till hans vän
Brovallius; de senare gingo antagligen förlorade under Åbo brand. Man
nödgas därför företrädesvis stödja sig på Linn^i på äldre dagar skrifna själf-

biografier, hvartill kunna läggas de detaljer, som hopplockats ur hans utgifna

vetenskapliga skrifter och brefväxling med utlänningar, berättelser af sådana,
med hvilka han sammanträffat, o. s. v. — Ytterligare bidrag till kännedomen
om Linna^i lefnadsförhållanden borde kunna påträffas i Holland, där han
under största delen af sitt utrikesvistande uppehöll sig. Aumärkningsvärdt
är emellertid, att i trenne på senare lider i detta land utkomna hiNNÉ-biogra-
fier (Het leven en rverken van Linnocus i Albjini der Natnur 1S59 af J. VAN
DER Hoeven, Carohis Linnceus i tidskriften De Gids 1875 af N. W. P.

Rauwenhoff och Rede ter herdenking van den sterfdag van CaroLns Lin-



afseende erbjöd Helsingör de största fördelarna, emedan alla förbi-

seglande fartyg där måste stanna för erläggande af Öresunds-

tullen.

Väl anlända till sagda stad, togo LlNN^US och hans res-

kamrat SOHLBERG in på ett »logement», benämndt »Stralsund-

ska vapnet», där »måltiden kostade 12 styfwer och drickat 6, quar-

teret i Rdr weckan».^ Här måste de sedan några dagar kvar-

dröja. Dessa använde de till att bese staden och omgifningarna,

hvarvid de såsom ledsagare hade en vid svenska konsulatet an-

ställd landsman, »Slyter^ wid namn, hwilken kändes wid oss

och gjorde oss godt.» Några få, mindre vanliga växter anträffa-

des, men för öfrigt var intet synnerligen märkvärdigt att skåda.

De »woro i Kongl. trägården, som dock ej var särdeles», och

kyrkan, som äfven besöktes, var »ej heller till behag». Staden,

ehuru välbyggd, erbjöd föga af intresse; »husen woro af korswirke,

allestäds pumpar, cavalliers och soldaters kläder röda, jides pauca

[redbarheten obetydlig], taken af tegel». Minst behagade honom
invånarna. Erinrande sig den gästfrihet och välvilja, som han

fått röna i Norge, gaf han Helsingörsboarna det vitsordet, att »fol-

ket war ganska different i humanitet ifrån de norske».

Afsikten var att härifrån segla direkt till Holland, men nå-

got dit destineradt fartyg afhördes icke. Resplanen måste där-

för ändras. »Sedan man legat 4 dygn i Helsingör och väntat

fåfängt på fartyg till Holland och der för i måltid mat [om da-

gen] och kammar till mans betalt i ducat», gingo de bägge

reskamraterna ombord på Liibecker-skeppet »Den resande Tobias»,

hvilket jämte »öfwer 60 fartyg, som väntade på vind, af diverse

nationer» låg färdigt att afsegla. Den gynnsamma vinden lät dock

vänta på sig, men de höllo sig dock, ehuru besvärade af det

stinkande kölvattnet, stilla ombord »hela dagen öfver». En ekono-

misk besparing kunde nämligen därigenom göras, men på samma

gång blef ock kosthållet sämre än i staden. »Vi fingo till mats

bröd, franskt, af råg och castanier bakadt, var hvitt som hvete

[och] godt; gröt till middag och afton dageligen. Dricka ej an-

nceus, eene eeitw na dietis verscheiden af C. A. J. A. OUDEMANS) förekommer

intet rörande Linn^Bi lefnadsöden i Holland, som ej återfinnes i SXÖVERS

Lehen des Ritters Carl von Linne ocli den af Ad. AfzeeiuS ntgifna själfbio-

grafien. Det är uppenbart, att de holländska biograferna, liksom så många

andra, ansett, att allt, som om Linnés lefnadsförhållanden är att säga, finnes

där anfördt, och att allt det där anförda är i hvarje afseende f ullt tillförlitligt.

' Citaten i skildringen af färden till Amsterdam äro till allra största

delen hämtade ur Jter ad exteros, de öfriga ur själfbiografierna.

- Antagligen Scheyter.
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nat än franskt vin, som smakade godt, men på slutet blef [LlN-

N^US] ledsen [derjvid alldeles [och] önskade vatten.»^

Ändtligen d. 24 »i dagningen blef nordvest, god vind. Nöje

var då se, hur alla skeppen i sundet i ett moment tacklades och

hissade ankar.» Söderut gick nu färden; snart var man ute i

Öster.sjön och »miste landkänningen vid en ö i Danmark, Möen
kallad». Själf undgick LlNN^US, tack vare vissa försiktighets-

mått,^ sjösjukan, hvaraf hans kamrat plågades, men fann dock

detta för honom nya sätt att färdas vara föga angenämt, »då

I

skeppet ligger på sides och man är rädd för hvar pust». »I sjön

I

är ingen nåd, ingen dilation, ingen konst och förstånd, ingen

j

mänsklig möjlighet, sed piirus casus fortuitus vel sola gratia Dei».^

Allt gick emellertid väl, och d. 26 ankrade fartyget vid

Travemiinde. Färden fortsattes därifrån genast med vagn till

Lubeck, dit ankomsten skedde kl. 12 på dagen. »Här var den

härligaste sommar . . . Landet var som ett paradis [och] bestod

af släte fält med härliga åkrar allt öfver» samt bok- och eksko-

gar i dälderna. Ljungbackarna prålade af ärttörnet [Ulex) »med

sina gula, sköna blomster».

Ett par dagar uppehöllo sig därefter de resande i Lubeck,

där visserligen intet nytt af naturhistoriskt eller medicinskt in-

tresse var att inhämta, enär där voro bland »medici inga notable,

inga curieuxe», men där dock åtskilligt förr ej skådadt ådrog sig

deras uppmärksamhet. Så t. ex. fick man där se, huru vid »ga-

torna stå alternatim på pålar fyrkantiga lyktor, som lysa hela

natten», och att där funnos »vid alla gathörn luckor att stänga

till i eldsvåda». På söndagen (d. 27) »var man i kyrkan under

gudstjänsten, den man tröttnade vid för de många psalmer, som
sjöngos, vid pass 14». Därvid fingo de ock se, huru »mansper-

sonerna gingo alla svartklädde om söndagen, mest med svarta

kappor, fast det ej regnade».

Den 28 kl. 6 på morgonen skedde affärd från Lubeck med
en postdiligens, dragen af 6 hästar, »alla som de allerstörsta ryt-

tarhästar», och kl. 6 på aftonen anlände man till Hamburg, dock

ej utan ett litet äfventyr. Kusken hade nämligen råkat »köra

^ »Det kunde», tillägger han, »intet solvera maten eller törsten drifva,

torkade, hettade. Jag undrar ej, att sjöfarande få skörbjugg, som alltid måste
äta hård, torkad, saltad mat, att han ej skall skämmas, och ej få movera sig

till svett, oh angjistiein loci [på grund af trångt utrymme].»

^ Dessa voro att ligga »långs åt» och icke »tvärt före» samt att enligt

sjöniannabruk före afresan »taga in tre händer med sjövatten».

® Utan ren slump eller endast Guds nåd.
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med vagnen jämte en åker något när», och häröfver förbittrades

en bonde så, att han ville slå kusken och taga ifrån honom en

nf hästarna. Då grälet en stund pågått, bad LlNN^US bonden

»söka kusken med lag och ej uppehålla posten. Straxt kom han

åt mig», säger han, »med yxan och rödt ansigte. Jag hade kom-

mit ihop med honom, om ej mitt sällskap hindrat mig.»

I Hamburg kvardröjde de resande ända till d. i6 maj, och

»här förnögde sig LlNN^US hela tiden och besåg de vackre trä-

gårdar med hvad mera, som var märkvärdigt». Tillika fick han

tillfälle att göra närmare bekantskap med därvarande naturforskare,

hvilka alla »honom betygade mycken höflighet», »tracterade ho-

nom väl», visade honom sina samlingar, lånade honom böcker

samt förde honom omkring både i och utom staden för att bese

bibliotek, museer och trädgårdar. Första besöket gällde natur-

ligtvis professor JOHANN Peter Kohl, hvilken i den af honom
utgifna tidskriften^ redan gjort LlNN.iE:i namn bekant för utlan-

dets lärde. Denne befanns vara »ogement höflig, sane omnium

humanorum humanissimus'i>‘^ och »viste honom all gunst i verl-

den». Hos honom hade han ock den glädjen att se sig i Ham-
burgische Berichie von gelehrten Sachen flera gånger med största

beröm omtalad.^ Bland öfriga, med hvilka bekantskap gjordes,

kunna nämnas doktor GOTTFR. JaC. J^NISCH, »höflig, lik KliN-

GENSTIERNA»; juris licentiaten JOH. Heinr. VON Spreckel-

SEN, i hvilkens »vackra trägård voro ganska många exotica i

orangerier» ^ och som jämte »en otrolig hop af böcker in botani-

cis» äfven ägde så många »petrificationer», att »aldrig har jag

[Linn^US] sett större samling här uti»; teologie doktorn JOH.

Alb. Fabricius, om hvilkens »otroligen stora bibliotheque, som

bestod af många kamrar, af böcker täckta som tapeter», LlNN^US
förklarar, att »i all min dag har jag näppeligen sett större sam-

ling», samt »den store materialisten» [droghandlaren] NATORP,
hos hvilken besågos »de många conserverade Lacertce exoticcB et

serpenies [utländska ödlor och ormar], med många andra rara ting.»

Man försummade ej att tillika taga i skärskådande stadens öfriga

sevärdheter, såsom börsen, de judiska synagogorna,'^ den gamla

^ Jfr sid. 113. — Den benämndes vanligen -»Haiiihurgische Bcrkhte-».

^ I sanning den mest människovänlige bland alla människovänlige.

® Förut hade Einn.^us besökt stadens boklådor, »der han hade den

äran se sig så ofta berömd af Societate Noribergica-*^ d. v. s. i den i Niirnberg

utgifna tidskriften Coinjjiercium Litterarmm.

Så t. ex. 45 arter Aloe, 50 arter Mesembryanthemnm o. s. v.

'' Som judar den tiden ej fingo vistas i Sverige, synes Linn^us med

en viss förkärlek hafva gifvit akt på dem och gjort anteckningar om deras

é

^1

- w» •,
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reformerta kyrkan, som »nu var gjord till största vinkäl-

lare»^ m. m.

Uppenbart är, att LlNN^US befann sig synnerligen väl, i

»den härliga staden Hamburg, som så väl var befäst, husen här-

liga och sköna, folket vackert, angenämt, lifligt, fransyskt ä la

mode». Dess skuggsidor bildades af den obehagliga, där rådande

lukten eller snarare stanken, som var en följd af försummad ren-

hållning, samt af den osedlighet, som fick obehindradt och öppet

frodas i de liderlighetens nästen, som funnos på den smala sträc-

kan mellan Hamburg och Altona och »i hvilka flöjter, oböjer, dul-

cianer, trumpeter, valtzar alltid hördes».^

Hvilket intryck gjorde å sin sida den unge, svenske studen-

ten på de redan till mogen ålder komna, ansedda naturforskarna

1 den främmande staden? Svaret på denna fråga lämnas i en

längre uppsats, som finnes intagen i Hamburgische Berichte. Häri

redogöres först för en del arbeten, som LlNN^US medförde i ma-

nuskript för att få dem tryckta i utlandet, hans likaledes med-

förda samling af inemot looo sällsynta i Lappland och Dalarna

samlade insekter, »helt fint uppklistrade på papper» (!), hans full-

ständiga lappdräkt med tillhörande trolltrumma, hvars användning

han beskref, m. m., hvilket allt väckte det lifligaste intresse och

dén största beundran. Hans manuskript vittnade därom, att allt

har han »mit einem scharfsichtigen Auge und kluger Feder be-

merkt, und sehr ordentlich und kunstmessig zusammen getragen».

Ty, heter det vidare, »allt hvad denne kunnige man tänker och

skrifver är metodiskt behandladt, och han hvilar ej förr, än han

bragt vetenskapen eller det spörsmål, hvarmed han sysselsätter

sig, i en efter dess natur afpassad ordning. Han besitter nemli-

gen en alldeles sällspord omdömeskraft i förening med en med-

född iakttagelseförmåga. Hans ifver, uthållighet och flit äro ovan-

liga. I lust att utforska och upptäcka sådant, som hittills förblif-

vit doldt äfven för de skarpaste ögon, och hvad som för öfrigt är

märkvärdigt inom naturens trenne riken, har han få sina likar.

utseende, klädedräkt och gudstjänst. Såsom särskildt anmärkuingsvärdt an-

för han, att »jag böd en [judisk] gosse pengar, för det han följde mig, men
[han] ville intet taga om sabbaten».

' I denna, som han besökte i sällskap med SpreckeTvSEN, voro »faten

2 famnar långa, 1Y2 i diameter, numera 17, alla fulla af vin. Vid skrufven,

der dörren på fatet öppnades, stack jag in hufvudet [och] hade så när döf-

vats af vin och svafveldammet. Vi drucko här ösel franskt vin till mans;
hade häraf så mycket vi behöfde.

»

^ Afven beklagar han sig öfver »deras gemena öl eller drommeldris, som
blef allt skum straxt.»



Dessutom är han oförtriiten i att läsa samt att deriinder göra anmärk-

ningar och anteckningar, och härigenom har han förvärfvat sig så

stor erfarenhet och så grundliga insigter pä många områden, att

han, ehuru blott 28-årig, härutinnan står framom de flesta äldre

personer. Detta hans intellektuella företräde smyckas äfven af en

lika stor sinnelagets förträfflighet, förnämligast af en hos få lärda

förekommande blygsamhet, till hvilken sällat sig en naturlig upp-

riktighet, sanningskärlek, ohycklad fromhet, synnerlig tjenstvillig-

het och en från afundsjuka, missundsamhet och förtal alldeles fri

kärlek till medmenniskor.»

Belåtenheten var således ömsesidig, och möjligt är därför,

att Linn^US ytterligare någon tid kommit att kvarstanna i Ham-

li

»Draken» i Hamburg.
Efter afbildningen i Sebas stora planschverk.

, 1

burg, hvars bibliotek och museer ännu hade mycket nytt att •

bjuda honom, såvida ej en för den tidens naturvetenskapliga kun-

skaper mycket betecknande händelse inträffat, som gjorde, att

han ansåg sig skyndsamt böra fortsätta sin resa. Såsom den för-

nämsta naturalhistoriska märkvärdigheten i Hamburg betraktades,

nämligen en sjuhöfdad orm eller »hydra», hvilken året förut blif-
;

vit afbildad och beskrifven i första delen af det stora praktver-M

ket Lociipletissimi reru 7n natui'alium thesauri acciirata desc7'iptio
|

et iconibus aritjiciosissimis expressio, som utgafs af den berömde
|

apotekaren Alb. Seba i Amsterdam. Detta monstrum uppgafs
|

hafva haft sin plats på altaret i en af Prags kyrkor och där 1648 •

blifvit KöNlGSAtARK.S byte; efter hans död ärfdes det af en grefve

Bjelke (eller Lewenhaupt), och efter växlande öden hade det
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till sist kommit till Hamburg, där det nu förvarades i den natu-

raliesamling, som ägdes af borgmästaren JOH. ANDERSON och

dennes broder, -»Mtilti dixere [många sade], att denna var den

endaste i verlden och tackade Gud, som [= att den] ej var förökt.»

Det uppgafs, att danske konungen Fredrik IV förgäfves därför

bjudit »30,000 Thaler», men sedan hade priset sjunkit till »10,000

floriner» och »4000 Rdr». Vid tiden för LlNN^l Hamburger-

vistelse pågingo underhandlingar med »einem gewissen vornehmen

Hofe» om dess försäljande för »2000 Thaler».

Naturligtvis var Linn^US synnerligen nyfiken att få skåda

detta vidunder, och med KOHLS biträde lyckades detta »med

stor möda per inultos alios» [genom många andra]. Det behöf-

des endast en kort stunds beskådande af denna enda djurkropp,

hvars rörelser skulle bestämmas af 7 olika hjärnor, för att LlN-

N^US kunde utropa: »O store Gud, som aldrig satte mer än en

ren tanke i en af dig skapad kropp!» Han märkte nämligen ge-

nast, att hufvudena med deras uppspärrade gap och de tvenne

med klor försedda fötterna tillhörde vesslor och att kroppens hela

beklädnad utgjordes af påklistrade ormskinn. Uppenbart var

alltså, att denna »hydra» var just motsatsen till hvad den i Se-

BAS arbete försäkrades vara, »nullement 1 ’ouvrage de l’Art, mais

véritablement celui de la Nature». Linn^EUS själf ansåg, att den

tvifvelsutan var gjord af munkar till en afbild af Uppenbarelse-

bokens drake, samt att alltså äldre och dåvarande lärde i sin lätt-

trogenhet blifvit lurade. Denna hans uppfattning rubbades ej vid

det förnyade besök, som han dagen före sin afresa gjorde i sagda

museum.

Att han ej underlät att omtala sin upptäckt, är helt natur-

ligt, och lika naturligt är, att därigenom »förmentes det odräge-

liga pris, som war satt på ett sådant underwärk, snart falla till

intet», Linn^US och hans vänner fruktade, att trakasserier kunde

från borgmästarens sida tillställas. Antagligen på inrådan af dok-

tor J.ENISCH, hvilken han sedan förklarade hafva varit hans ende,

sanne vän i Hamburg, beslöt han därför att fortsätta sin färd.

Hans fruktan för »AndersöNERNAS hämnd» torde emellertid

hafva varit tämligen öfverflödig, ty afslöjandet af bedrägeriet synes

ej hafva väckt någon större uppmärksamhet. Åtminstone berättar

Kohl kort därefter (®/g) i ett bref till L1NN.EUS,' att efter den-

nes afresa alls intet försports "i» de Hydra illa miraculosa'» [om den
där vidunderliga hydran]; af mer än en orsak borde det ju äfven

* I Linn^i brefsamling i London.
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legat i ägarnas intresse, att den obehagliga upptäckten måtte

tigas ihjäl.
^

Det var den i6 maj, som LlNN^EUS och hans reskamrat

»valedicerade sina vänner i Hamburg och gjorde sig färdiga att

resa bort kl. 5 om aftonen. Togo alltså straxt herberge i Altona,

en dansk stad, som ligger straxt inpå Hamburg, men blefvo ganska

gement handterade af deras nya värd.» Följande dag »om mor-

gonen kl. 7 gingo de ombord på ett Hamburgskt fartyg eller

couffert, gifvandes i ducat personen i frakt till Amsterdam» och

»seglade straxt bort».'"^

Seglatsen började under »grufvelig storm och regn», hvarpå

följde motvind, som tvingade till stillaliggande under pingstdagarna

»midt mot Kremp, en stad i Holsten». Annandagen bevistades

gudstjänsten i dennas kyrka, som »var inuti löfvad till högtiden

som en skog, att man hvarken predikstol eller altare se kunde».

^

Naturligtvis begagnades här tillfället att göra naturalhistoriska

iakttagelser, hvarvid man lade särskildt märke därtill, att här

»grodorna skälde helt högt, 3 å 4 gånger högre än i Sverige,

[och] hade sitt eget mål. Somliga sjöngo här, [så] att lifvet tyck-

tes födas på nytt, [och] jag vet ej, hvad ömkan ej skulle fördrif-

vas; somliga så illa, att man af melankolie måtte dö.»

^ Skildringen af denna episod grundar sig på de uppgifter, som finnas-

i Sebas ofvannämnda arbete, KoheS berättelse i Hamh. Berichte samt Linn^EU

egen framställning i Iter ad exteros och själfbiografierna. — Hos en del af

Linn^i biografer framställes saken på ett i flera afseenden afvikande sätt.

Så t. ex. uppgifves, att det var SpreCKEESEN, som ägde »hydran.», och att

han aldrig kunde förlåta lyiNN^uS, att denne reducerat dess värde till noll;

att »Linn^us blef strängt uppfordrad att lagligeu bevisa sitt föregifvande»;

att »sanningen och dess försvarare hotades af alla den tyska advocaturens

chicaner» m. m. Åtskilligt häraf är bevisligen osant, annat äger alla krite-

rier att vara välmenta utsmyckningar på fri hand.

“ Såsom exempel på, hvilka friheter en del författare tillåtit sig vid

skildringen af hiNNÉS lefnadsödeu, kan nämnas, att en beskyller honom för

att i Hamburg hafva fört ett vildt lif samt där hafva förslösat hela sin res-

kassa. För att göra det för honom möjligt att komma därifrån, låter en an-

nan honom i Hamburg förskaffa sig en liten, med en hund förspänd kärra,

därpå lasta sina tillhörigheter och till fots tåga i väg till Amsterdam, dit han

i högst bedröfligt tillstånd slutligen anlände,

® »Böndren gingo som rika borgare: sammetsbyxor, silfverknappar och

spännen, broderade. Qvinnfolken hade 1,000 inventioner på sina mössor, att

man kunde falla i extasie af så många galna inventioner. I Sverige äro

qvinnfolken tokuga, här rasande. Dock ibland alla var ingen, som mindre

behagade än Papilionacece [d. v. s. de med stora, från hufvudet som fjärilvin-

gar utstående band], som stodo brede på sides, svarte . . . Dessa tordes dock -

se på folk och ej som foemince hamburgenscs kasta ögonen bort».
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Den 20 fortsattes färden, som dock på grund af motig eller

‘ svag vind gick ganska långsamt. Stundom måste man ligga

•stilla, så att man kunde gå i land (d. 23 på Langeroge, d. 24

på Norderoge), hvarvid något zoologiskt byte erhölls. Den 26

kom Groeningetrakten och d. 28 West-Friesland »i ögonsicht»,

den 30 »woro de på hafwet när förgångne», och följande dag

råkade de ut för »en faselig orkan med regn, blåst, åskdunder,

blixt». Först d. 2 juni kom fartyget fram till Amsterdam, som

»uppehölt Linn^US» några »dagar att se på den pragt och om-

! kostnad, som här var nedlagd». Härunder besökte han d. 3

IBotanices professorn JOH. Burman och följande dag den förr

^ omtalade naturforskaren Alb. Seba; hos den förre beundrades det

sstora biblioteket och hos den senare hans »oförlikliga apotheque».

IDen 5 på aftonen »reser han sjöwägen till Harderwijk», dit han

ranlände följande dag kl. 3 på morgonen.

Harderwijk, en liten stad i Gelderland, ägde den tiden ett

•universitet, hvilket var ganska mycket besökt af främlingar, sär-

!-skildt af svenskar, som önskade erhålla medicine doktorsvärdighet.

IHär hade ej blott Linn.^1 lärare och välgörare Rothman, utan

t ock N. Rosén och nästan alla dåvarande medlemmar af Colle-

tgium medicum blifvit promoverade. Detta torde hafva varit an-

! ledningen, hvarför äfven LlNN^US föredrog detta universitet fram-

1 för t. ex. det i Leijden, som onekligen kunde berömma sig af att

däga mera framstående lärare både i medicin och naturalhistoria.

lEn bidragande orsak var måhända äfven, att förvärfvande af dok-

ttorat i Harderwijk ej kräfde någon längre tid och alltså var för-

cenadt med mindre ekonomiska uppoffringar.

Ingick detta i LlNN.^1 beräkningar, så kommo dessa ej heller

i
på skam. Efter att på ankomstdagen hafva besett universitetet

ooch närvarit vid Matheseos professoren J. H. VAN Loms installa-

ötion, inskrefs han följande dag i universitetets album studiosoritm^

Qoch redan samma dag (d. 7 juni efter gamla eller d. 18 efter

onya stilen^) blef han, enligt hvad doktorsdiplomet angifver, »noga

t och allvarligen» examinerad i medicin i allmänhet. Därefter gjorde

ihan en skriftlig utläggning af Hippocratis Aphorism. i/f. & i§

iSeci. VI samt redogjorde för diagnosen och behandlingen m. m.

t af en -»casus morbi de ictero'>'> [sjukdomsfall af gulsot], hvarpå han
» »med största lärdom och grundlighet bemötte alla med anledning

'

^ 0

^
I Holland var då den nya tideräkningen redan införd, hvarför EiN-

• N^:us i sina under vistandet i detta land författade skrifter o. s. v. använde
; den.saninia. Detta blir ock förhållandet i det följande, under det att i det
0 föregående den gamla stilen alltid begagnats.



deraf framstälda frågor och tvifvelsmål, invändningar och argu-

ment». Resultatet blef, att han samma dag blef för medicine

kandidat förklarad. Sin redan i Sverige färdigskrifna disputation,

Hypothests nova de Febidimt intermittentium causa, hvari han söker

orsaken till den inom vissa delar af vårt land svårt grasserande

frossans orsak i det därvarande dricksvattnets lerhalt,^ hade han

vid examensanmälan öfverlämnat att censureras till professor JOH.
De Gorter, hvilken den 19 återlämnade densamma, försedd

med vederbörligt imprimatur

.

Samma dag — fastän en söndag
— lämnades den till boktryckaren,^ som så påskyndade arbetet,

att redan d. 24 ventilationen kunde försiggå, hvarvid författaren

»med själsnärvaro och synnerlig fyndighet» försvarade sig mot
opponenternas anmärkningar. Enär han således i alla afseenden

lagt i dagen »en berömlig bildning och utmärkta medicinska kun-

skaper», blef han samma dag af universitetets rektor, den ofvan-

nämnde professor De Gorter, under öfverlämnande af en guld-

ring, en sidenhatt och ett diplom, promoverad till medicine dok-

tor och därigenom äfven tillerkänd »rättighet att efter vederbörligt

tillkännagifvande uppträda i den öfre (eller doktors-)katedern, att

offentligen försvara medicinska afhandlingar, att undervisa i läkare-

konsten, att besöka sjuka, att för dem skrifva recept, att disputera,

promovera m. m. och att hvar som helst utöfva läkarens yrke».

Dessutom tillädes honom alla »förmåner, privilegier, värdigheter,

prerogativ och doktorsinsignier, som genom lag eller häfd vid

hvilken som helst annan akademi tillerkännas en verkligen och

lagligen promoverad medicine doktor». Samma dag inskrefs han

i Album Doctorum; den följande tecknade De Gorter sitt namn
Och sina välönskningar i . stamboken samt afreste LlNN^US från

Harderwijk. ^ Att han ej försummade att underrätta sina hemma-

^ »Archiatern och Riddaren hade förr trot, at lerjord förorsakade fråssaii.

På ortén, hwarest han är född, är ingen lerjord: där går fråssan sällan eller

aldrig. Han berättade, huru han en gång, då han war scholgåsse, under

wägen till scholan, wäntade i hel dag 3 mil från sit hemwist på at få se en

sjuk i fråssan frysa midt på sommaren. Arch. och Ridd. sade sig måtte till-

stå, at hans mening war falsk. Lerjord förorsakar fråssan per accidens [indi-

rekt], Den qwarhåller watnet, så at det stagnerar, putrescerar, förorsakar

stank. Naturen har horreur för stank.» (^Notaia subitanea under Linnés

föreläsningar af O. Bjurbäck, mscrpt. i Vet. Akad:s bibliotek).

® Tryckningsdagarna användes dels till att afhöra prof. De GorTERS

privata lektioner, dels till att i sällskap med dennes son David anställa ex-

kursioner i de växtrika omgifningarne. (Bouman, Geschiedenis van de voor-

malige Geldersche Hoogeschool II p. 156),

® Originalet till hans skriftliga kandidatuppsats äges af Linn. Soc. i

London. — Student- och doktorsmatriklarna, hvarur uppgifterna om hans
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varande vänner och gynnare om den snabba framgången, är na-

turligt.
^

Hittills hade under resan allt gått Linn^US synnerligen väl

i handom, men •— »nu woro alla LlNN^l pengar alle, at han ej

hade nogon öfrig». Helst »hade han önskat straxt få resa hem,

men hade ej penningar; fölgde altså sin kamerat Claud. Sohl-

BERG till Leijden», där denne ämnade idka medicinska studier,

alldenstund »han icke wille beswära sin swärfader, emedan han

hade sig noga dess sinnelag bekant». Vägen dit togs öfver Am-
sterdam, och ett kort uppehåll gjordes därstädes, hvarunder pro-

Leijden
: Stadshuset.

Efter en äldre gravyr.

fessor Burman ånyo besöktes och han en dag »war på plan-

tagierna och såg det myckna folket». Öfver Harlem gick färden

till Leijden, dit ankomsten skedde d. 29 juni. Här inskref han
sig såsom studerande vid universitetet, i hvars album han sedan
kvarstod såsom sådan till och med 1739.^

inskrifning vid Harderwijks universitet m. m. hämtats, finnas numera i Rijks-

archief in Geldcrland i Arnhem (Holland).

^ Jfr t. ex. ett bref 1736 till »Monsieur Ee Docteur et bon anii»
från O. Cecsius, börjande sålunda: »Bara namnet Hardervvik påminner mig,
att gradus är tagen. Hwar till jag önskar tusendefalt lycka, så väl som till

alt annat hvad på resan ännu återstår.»

Enligt välvilligt meddelande af professor A. C. Vreede i Eeijden.
Linné.

,
.
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Onekligen såg det nu ganska mörkt ut för l.iNNiEUS, sär-

skildt hvad 'beträffar realiserandet af förhoppningarna, att hans

medförda manuskript skulle blifva till trycket befordrade. Hvad
som härvid kofn honom till hjälp var detsamma, som redan förut

i ].iind, Upsala och Falun, nämligen det i hög grad tilldragande

i hela hans väsende, hans stora förmåga att på ett förtroende-

ingifvande sätt framlägga sina nya, för den tiden djärfva, nästan

revolutionära vetenskapliga åsikter samt hans ovanliga lycka att

härigenom vinna hängifna beundrare och vänner, hvilka ej tvekade

att, äfven med ej ringa möda och uppoffring, jämna hans väg.

Länge hade han väl ej varit i Holland, men denna tid hade varit

honom tillräcklig för att förvärfva flera sådana, af hvilka några

redan nu må här omnämnas, emedan de kommo att utöfva ett

väsentligt inflytande på LINN.ZEI lefnadsöden.

En af dessa var senatorn i Leijden, med. doktorn JOH.

Friedr. Gronovius, ^ hvilkens lifliga intresse för naturalhistorien

förskaffade honom vitsordet, att han »war den curieusaste, som

Linn^US fandt i Holland», så att hans örtsamling saknade sin like.^

»Den samme besöker LlNN^us, Gronovius åter besöker LlN-

N^UM och ser hans Systema Naturce uti manuscript med sin stora

förundran.» Själf ganska förmögen, »begärar han få uplägga det

samma på egen bekostnad», och i samma begäran förenade sig

GrONOVII och »Linn.^1 besynnerlige vän», ISAAC Law.SON, »en

lärd skotte, som rest mycket» och som denna tid uppehöll sig i

Leijden. Att Linn.®US med glädje och tacksamhet mottog detta

anbud, är naturligt. Redan d. 10 juli lämnades till boktryckaren

början af manuskriptet, hvaraf återstoden blef fullt färdig d. 26

samma månad, men arbetet fortskred så långsamt, att tryckningen

först i december hann afslutas. Så skådade detta arbete dagen,

denna Systema NaUn^ce sive Regna tria NaUtree, systematice propo-

sita per Classes, Ordines, Genera et Species, som blef »naturfor-

skarnes gyllene bok», och som med ens förlänade LlNN^US an-

seendet af en skarpsinnig, insiktsfull och orädd reformator af syste-

matiken inom naturens alla tre riken. Till omfånget var det väl

helt ringa — endast 1 1 tryckta foliosidor —
,
men dess stora

värde framgår redan af den omständigheten, att under LlNNiEl

lifstid ej mindre än 16, till omfånget alltjämt växande upplagor

eller aftryck utkommo. ^ I företalet, dateradt d. 23 juli i 735 i

^ Född 1690, död 1762.

^ Linn., Hort. Cliffort. p. 74.

•'* Den sista af de af Linné själf ombesörjda upplagorna (utgifven

—68) bildade trenne band i S:vo med tillsammans 2,300 sidor. Den första
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! förklarar LlNN^US öppet, att om en intresserad läsare kan hämta

!
några frukter af detta lilla arbete, så hade han därför uteslutande

att tacka Gronovius och LawsON, och dessa hafva ock här-

igenom ej blott lagt den egentliga grunden till Linn^I världs-

rykte, utan ock förvärfvat sig själfva berättigade anspråk på alla

naturforskares varma tacksamhet.

En ännu mera framstående och inflytelserik gynnare lyckades

Linn^US att förvärfva. Denne var ingen mindre än den vörd-

nadsvärde åldring, hvilken man i hela Europa beundrade såsom

dåtidens förnämsta medicinska orakel, ^^Hippocrates redivivus>\

Herman Boerhaave.^ Den plats såsom professor (»Hooglee-

raar») i såväl medicin, som botanik och kemi, hvilken han med så

stor berömmelse beklädt, hade han visserligen redan 1729 lämnat,

ipplagan, har mau sagt, var den nakna, men niärgfyllda benstommen,
ned tiden erhöll en beklädnad af kött och blod,

^ Född *7,, 1668, död 1738.

som

Herman Boerhaave.

Efter litografi, ritad af C. Vigneron.
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men han fortsatte dock ännu, och till kort före sin död, att med-

dela medicinsk undervisning, till hvars åtnjutande kunskapssökande

lärjungar från alla länder samlades i Leijden. Äfven för botani-

ken, inom hvilken vetenskap han också uppträdt såsom författare,

bibehöll han ett varmt intresse, och särskildt var det hans glädje

att en gång i veckan få begifva sig ut till sin utanför Leijden

belägna landtgård och där, fri från andra omsorger, uppfriska sitt

sinne genom att syssla i sitt kära »arboretum» eller sin park med
»allehanda träd, som kunna tåla klimatet».

Det är en själfklar sak, att LlNN^US icke gärna ville lämna

Holland, innan han fått sammanträffa med denne vetenskapernas

storman, men detta var förknippadt med stora svårigheter. Hans

stora anseende såsom praktiserande läkare vållade, att han var

alldeles öfverlupen af hjälpsökande patienter; hans stora rikedom

gjorde det för honom möjligt att, utan hänsyn till de besökandes

samhällsställning eller förmögenhetsvillkor, inom måttliga gränser

inskränka antalet af dem, som i tur och ordning skulle vinna till-

träde ^ — något, hvartill äfven hans ålder och aftagande krafter

manade. Men härtill kom det värsta af allt: det omtalades all-

mänt, att hans tjänare begagnade sig af det för dem gynnsamma
tillfället, i det att de lämnade tillträde endast åt sådana, som

kunde eller ville begagna sig af klingande öfvertalningsmedel.

Medveten om sin oförmåga i detta afseende, misströstade

Linn^US om att få sin önskan uppfylld. På inrådan af GronO-
VIUS beslöt han dock att göra ett försök, hvarför han, förmodli-

gen skriftligen, utbad sig förmånen af en audiens. Detta lyckades

öfver förväntan;, »efter 8 dagars ansökning får han komma» till

»den store BOERHAAVEN», som med stor välvilja mottog honom

och i hans stambok tecknade följande rader:

SimpleX vei'i Sigilhtm.

Ex voto Clari Nobilisque

Viri

Caroli Linn.ei

scripsi

faustissimos Eidem Laboruin diirissimoi'uin exitus

prcBcatus

Leijdce H. Boerhaave.^

^ Ett ofta omtaladt bevis härpå är det, att t. o. m. PETER den StorS^

under sitt vistande i Holland måste en hel timme vänta, innan han blef

mottagen.

* Dessa få och obetydliga rader kullkasta fullständigt den i LiNNÉ-bio-

grafier allmänt upprepade skildringen af det sätt, hvarpå tillträde erhölls till



Ett par dagar därefter, enligt almanacks-anteckningarna d. 8

juli, träffades de åter i BOERHAAVES 'Darboretum» — »detta

paradis, Hollands underverk, hvars like ingen dödlig kunnat tänka

sig-»
^ — och under kringvandrandet i detta »röjer LlNN^US sin

insigt uti Botaniquen och Historia literaria botanica>'>

.

En gam-

mal tradition, som icke innebär något osannolikt och som vinner

en viss bekräftelse genom några LlNN^I egna antydningar, vet

.att förtälja om en episod från detta märkliga möte. I trädgården

stod, så säges det, ett träd, som Boerhaave betraktade såsom

en stor sällsynthet, enär det ännu ej vore af någon naturforskare

Ibeskrifvet. Till hans stora öfverraskning förklarade emellertid

’Linn^US, att det för honom var mycket välbekant, då det ganska

'ymnigt förekom i Sverige; för öfrigt vore det ej obeskrifvet, utan

Tunnes upptaget i Vaillants stora arbete Botanicon Parisiense

under benämningen Cratcegus folio subrotuiido laciniato et serrato.

IDetta senare ansåg sig BOERHAAVE med så mycket större rätt

ikunna bestrida, som det var han själf, som några år förut (1727)

:på uppmaning af den engelske botanisten W. Sherard ombe-

^sörjt utgifvandet af sagda arbete. LlNN^US stod emellertid fast

wid sitt påstående, boken efterskickades och däri fanns ock be-

k:den store läkarfursten. »Efter ett längre vistande i Leijden», berättas det,

»hade Linn^us gjort flera fruktlösa försök att få tala med Boerhaave.
>Nu stod han färdig att om några dagar afresa. Han skickade likväl till den

rnamnkunnige mannen sitt nyss utgifna arbete, Systetna NaUirce . . . Detta verk^

rmenskliga snillets triumph, högt och enkelt som Naturen, förvånade BoER-
rHA.A.vE . . . Han skref genast ett bref till Linn^us och sände sin vagn för

satt afhämta honom. Han utsatte sin landtgård till mötesplats, der han, om-
L'gifven af någre Eärde, väntade med otålighet att få emottaga Författaren till

> Systema Naturee. LiNN.^us kom; han blef med mycken vänlighet hälsad.

1 Här voro nu församlade Män af de i Lärdomens Häfder mest ryktbara namn
— Linné, Boerhaave, van Swieten, van Royen, Gronovius och LiE-

1 BERKUHN.» (Hedin, Minne af Carl von Linné, p. 52.) — Af det ofvan-

stående framgår dock, att Boerhaave skrifvit i Linn^i stambok d. 5 juli,

under det att enligt hans almanacksanteckningar tr}^ckningen af Systema

\Naturtz börjades först d. ii juli och afslutades d. 13 december. — Huru det

förhåller sig med uppgiften, att Linn^US först »efter ett längre vistande i

Leijden» fick träffa Boerhaave, framgår med lätthet af ofvanstående. Det
behöfver knappast påpekas, att hela berättelsen om de på landtgården för-

samlade lärde m. m. icke stöder sig på några kända fakta, utan endast på
författarens egen fantasi. — KoheS uppgift (i Hamb. Bericht), att Linn^U.S
oredan före .sin utländska resa, alltså som Upsala-student, med Boerhaave
<»einen gelehrten Brief-wechsel unterhalten hat», är tvifvelsutan likaledes gri-

pen ur luften.

* Företalet till Hort. Cliffort.
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kräftelse därpä. Trädet i fraga var vår vanliga oxel, som i största

delen af Europa icke förekommer vildväxande.’

Det må med trovärdigheten af denna berättelse förhålla sig

hur som helst; säkert är emellertid, att LlNN^US redan vid första

sammanträffandet gjorde ett sådant intryck på BOERHAAVE, att

han i honom vann en gynnare, hvilkens välvilja ej endast hastigt

uppflammade, utan tvärtom till hans sista stund förblef varm och

oförändrad. Efter hans död kunde därför LlNN^US äfven säga:

»Med Boerhaave har jag förlorat den hängifnaste vän, den

mest tillmötesgående lärare, den bäste gynnare . . . Min medicin-

ske faders, BOERHAAVES, iakttagelser skall jag beständigt hålla

i vördnad.»
^

Första beviset på, huru »wähl BOERHAAVEN såg LlNN^i
partier i Botanicis och outsläckeliga kiärlek för Botaniquen», var

det anbud, som han gjorde honom, att »gå öfwer till Caput bonce

spei at där sambla örter 2 åhr till Academie trädgården i Leij-

den, och at sedan gå et åhr till America, då han wille laga, at

Linn^US skulle få frij resa och Professors character med des

wärkeliga tienst, då han komme tillbakes». Anbudet var onek-

ligen lockande, men innan definitivt svar afgafs, underrättade han

sina gynnare i Sverige, åtminstone Ol, Celsius d. ä., därom.

Denne omtalade reseplanen för sin vän DiLLENlUS i England,

och som Celsius »hade nämnt förut, att docimastrie [mineral-

analys] var H. Doct. LlNN^O väl bekant, så begärte han med

stort empressement, att jag [Celsius] ville addressera honom

[Linn^um] till en man i London, benämd Mr Petter Collin-

SON, hvilken skulle fournera alt hvad till en raisonnable resa tie-

nar till America, att vara vid the mines, som ängländarne ther

hafva».^ Därtill fogades, att »om then Americaniske resan blir

af, så förbehåller sig Dillenius att få hålla en flitig correspon-

dence». Celsius anser sig dock böra afråda denna Linn^i färd,

ty han »vet väl, att sådan resa honom eij anstår»."^ Redan före

detta brefs ankomst hade också LlNN^US beslutat att »försaka

detta tillbod, under sken att han icke tolde de warma climater,

^ Att Boerhaave sakuade och gärna önskade erhålla vår dvärgbjörk

(Behda nana), framgår af Linn^i bref till Ol. CeeSIUS d. ä. dec. 1736. Han

»frågar mig hwar gång, jag kommer, derefter».

- Bref till Sauvages ®'/i
i74°-

^ Ceesii bref till Linn^us, dateradt Upsala d. I73ö.

* Han tillägger: »Elliest är här spargerat, att then Americaniske resan

vore allaredan för sig gängen.»
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som upfödd i de kalla»; verkliga skälet var dock, att »LlNN^I

brud i Sweden^ hölt honom där ifrån».

^

Under denna period af ovisshet om hvilket svar borde läm-

nas, befann sig LlNN^US på tämligen rörlig fot. An (d. 14 juli)

»war han wid hafsstranden och botanicerade», än reste han (d.

17) till Amsterdam och (d. 19) åter till Leyden, än (d. 28) till

Utrecht och »besåg Hortum Academicum-i) samt följande dag åter

till Leyden. Härunder stadgades hans beslut att ofördröjligen

återvända till Sverige, men vid afskedsbesöket hos BOERHAAVE
»råder denne LlNN^.UM att ingalunda resa från Holland nu strax,

som han ärnade, utan heldre att nedsätta sig och lefva i Hol-

Amsterdam : Stadshuset.

Efter en äldre gravyr af John Carr.

land. Men som Linn^US detta oagtad nu ärnade sig till bakas

igenom Amsterdam åt Swerige,' beder han Linn.e:um hälsa Bur-
MANNUS^ i Amsterdam.»

^ Sveden var namnet på assessor Mor.^i landtgård utanför Falun.
^ Med stöd af Einn.<^i Egenh. anteckn. om sig själf har man antagit, att

detta anbud gjordes 1736, men Ceesii ofvan citerade bref af d. sagda
år talar för 1735 såsom det rätta årtalet, helst som han däri beklagar, att

han ej förr kunnat skrifva till Linn^us, »efter mig varit alldeles obekant,
hvarest M. H. sig uppehållit».

Johan Burman var årsbarn med Linn^Eus (född 1707), blef vid 21

års ålder botanices professor och föreståndare för trädgården i Amsterdam
och dog 1780.
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Följande dag, den 2 augusti, skedde afresan till sistnämnda

stad, och där skyndade han att framföra BOERHAAVES hälsning.

Under samtalet med BURMAN frågade nu denne, hvilka växter i

hans herbarium LiNNiEUS önskade få se — något, som han un-

der förevändning af bristande tid vid föregående besök förmenat

honom. »Jag vill se många, kanske alla», blef svaret, »men jag

vet ej, hvilka Ni eger», hvarpå BURMAN framräckte en torkad

växt under förklaring, att den vore mycket sällsynt. Sedan LlN-

NAIUS fått taga en blomma, uppblött densamma i munnen och

undersökt dess delar, förklarade han, att det var en Laurus. »Det

är ingen Lau7'us'», förklarade BURMAN; »jo», svarade LlNNAiUS,

»och till på köpet en Cinnamomum »Ja, en Cinnamomum är

det», medgaf Burman, hvarefter Linn..®US framlade sina skäl,

hvarför dessa bägge släkten borde med hvarandra förenas. På

liknande sätt fortsattes sedan deras samtal, hvaraf resultatet blef,

att Burman frågade Linn^US, om denne ville hjälpa honom
med den bearbetning af Ceylon-växter, hvarmed han var syssel-

satt.^ Tillika »offererade han honom en präktig kammare, up-

waktning och kost wid sitt egit bord, och LlNN^US tager emot

detta goda tillfället till nästkommande år». Som han samtidigt

härmed »fick en vexel på 200 Dir Smt af SOHLBERG», kunde

han med lugn se åtminstone den närmaste framtiden till mötes,

hvarjämte han ock till sin glädje fann, att »tillfälle är i Holland

att trycka hvad man har färdigt»." Bibliotheca botanica

lämnade han d. 9 aug. till tryckning och kort därefter Funda-

menta botanica\ det förra af dessa dedicerades till J. BURMAN
»till ett varaktigt minne af den synnerliga vänskap och välvilja,

hvarmed han omfattat mig under den tid, hvarunder detta arbete

författats».^ Rekreation under det trägna arbetet med dessa verk

bereddes honom därigenom, att han »förnöjer sig att se BUR-

MANNI arbete om de Zeylanske örterna» samt att han »besöker

flitigt Hoidum medicum i Amsterdam »

.

^ Gisekes berättelse i Stövers Linné-biografi II sid. 293. Följande

år (1737) utkom i Amsterdam Joh. Burmans präktiga, med iio taflor för-

sedda arbete Thesaurus Zeylanicus, exhibejts plantas in insula Zeylana nasccntes.

^ Oe. Ceesii d. ä:s bref af d.

® Första utkastet till Bibliotheca botanica gjordes redan i Sverige, men

härtill lades sedan, hvad han i Hamburg samt i Holland haft tillfälle att inhämta

genom begagnande af Spreckeesens, Gronovii, Ceiffords, Burmans m.

fl. bibliotek. — Fundamenta botanica betecknar han själf i företalet såsom ett

litet arbete på några få sidor, men frukten af sju års arbete, innehållande

blott 365 grundregler (»aphorismi»), men dessa stödda på noggrann under-

sökning af 8,000 växter.



Under ett af dessa besök inträffade en händelse, som i hög

ugrad erinrar om LlNN-^El och Olof Celsii första möte i Upsala

botaniska trädgård våren 172g. Under sitt vistande i Holland

hade han visserligen hört omtalas direktören i det Holländsk-

iOstindiska kompaniet, juris doktorn Georg Clifford,^ »en myc-

Iket rik herre, som fattat ett synnerligt nöje för Botaniquen, hade

Johan Burman.
Efter kopparstick i hans verk ; Thesaurus Zeylanieus.

Dck inrättat en oförliknelig Botanisk trädgård på sin gård emellan

Leijden och Harlem, hwilkens underhåll kostade honom årligen

12,000 gylden», men han trodde dock, att sagda trädgård ej

Kunde vara väsentligt olik de många andra, »hvaraf det högt upp-

odlade Holland då täcktes»,^ hvarför han underlät att besöka

^ Född 1685, någon tid borgmästare i Amsterdam, död 1760.

^ Företalet till Linn. Hort. Cliffori.
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densamma. Da tilltalades han en dag, när han vandrade om-
hring i den medicinslvt-botanisha trädgarden, af en för honom
alldeles obekant person. Denne befanns vara sagde Clifford,
hvilken inbjöd LlNN^u.s att i sällskap med Burman göra ett

besök pa hans landtställe Hartecamp för att taga därvarande »ut-

ländska vväxter > och »sälsamma diurgårdar» i närmare skär-

skådande.

För Cliffords sålunda visade välvilja mot en obekant främling
hade Linn.^eUS Boerhaave att tacka. Denne var nämligen CLIF-
FORDS läkare, och vid ett hans besök för att erhålla bot för sin

»malo hypochondriaco-i) förklarade Boerhaave: »det fattas Er
intet för att kunna lefva ett lyckligt lif, utom en läkare, som är

dagligen hos Eder, öfvervakar Edra måltider och öfriga diet o. s. v. ^

samt inhämtar mitt råd, om något allvarsammare skulle tillstöta.»
|

På Cliffords förklaring, att han gärna skulle ställa sig denna I

ordination till efterrättelse, om blott en sådan läkare kunde er-
j

hållas, svarade BOERHAAVE: »här finnes en svensk, som jag kan ^
rekommendera, och som han tillika är botanicus, kan han äfven P
öfvertaga tillsynen öfver Eder trädgård.»^

^

Besöket å Hartecamp ägde rum d. 13— 14 augusti och LiN-
''f

NHil djärfvaste förväntningar blefvo därvid vida öfverträfFade-

»Mina ögon», säger han i en dedikation till Clifford, »hän- ^
rycktes genast af så många naturens, af konsten understödda mä- w'

sterverk, alléer, rabatter, statyer, dammar och konstnärligt byggda

berg och irrgångar. Mig tjusade Edra menagerier, fulla af tig-

rar, apor, vilda hundar, indiska hjortar och getter, sydamerikan-

ska och afrikanska svin; med dessas läten blandade sig andra af

fogelskaror: amerikanska falkar, olika slags papegojor, fasaner, på-

foglar, perlhöns, amerikanska tjädrar, indiska höns, svanor, många

olika slags änder och gäss, måsar och andra simfoglar, snäppor,

amerikanska korsnäbbar, sparffoglar af flera slag, turtur- och an-

dra dufvor jämte otaliga andra fogelarter, af hvilkas läten träd-

gården genljöd.»

»Jag häpnade, då jag trädde in i växthusen, fulla, som de

voro, af så talrika örter, att en nordens son måste känna sig för-

trollad och villrådig, till hvilken främmande verldsdel han blifvit
..

^

förflyttad. I det första huset vårdades blomsterskaror från södra

Europa, växter från Spanien, södra Frankrike, Italien, Sicilien p

och Greklands öar. I det andra funnos skatter från Asien, så- i
|

dana som kryddliljor, Poincianor, mangostaner, kokos och andra>^ f

^ Gisekks berättelse i Stövers Liuué-biografi II p. 293.



palmer m. fl.; i det tredje Afrikas till sin skapnad besynnerliga,

för att ej säga vanskapliga växter, såsom Aloe- och Mesembryan-

///(f;;^«;;/-slägtenas talrika former, asblommor, euphorbior, Crassula-

och P/'<5»/^^-arter o. s. v. Och slutligen i det fjerde växthuset od-

lades Amerikas och den öfriga nya verldens älskliga invånare:

stora skaror af Cactus-{oxvi\t.x, orchideer, korsblommor, yams, mag-

nolior, tulpanträd, kalebassträd, arrow, kassior, acacior, tamarinder,

pepparväxter, Anona-7vcX.^x

^

mancinilla, gurkträd och talrika andra

— och, omgifna af dessa, pisanger, de ståtligaste bland verldens

alla växter, de allravackraste Hernandior, silfverglänsande Protea-

arter och dyrbara kamferträd. Då jag sedan kom in i den rent

Vy från Harlems omgifningar.

Efter en äldre gravyr af John Carr.

af kungliga bostaden och i det ytterst lärorika museet, hvars

samlingar ej mindre talade till sin egares beröm, kände jag, främ-

ling, mig alldeles hänförd, emedan jag aldrig förr sett något lik-

nande. Min lifliga önskan var, att jag till dettas skötande skulle

få lemna en hjelpsam hand.»

Voro nu LlNN^l känslor och önskningar sådana, så blef

ock Clifford ej mindre ifrig att se den af Boerhaave fram-

kastade planen realiserad, och detta så mycket mer, som han
äfven från Gronoviu.s fått bref, hvari denne >'>sincere et candide»

[öppet och ärligt] framhöll, hvilket stort gagn han af LiNNuEUS
skulle kunna hafva vid herbariets och öfriga naturalsters ordnande,

Bref från Gronovius till Linn^us Vo i 735 (i Einn. Soc;s bibliotek).
1



samt genom författandet af en Hcrtus Hartecampensis. »Han
märkte uti LlNN^EO något synnerligt, som de obekantaste indian-

ske wäxter, som han tillförene aldrig sedt, strax kiende, allenast

han fick bloman öpna och des partier rächna.» Detta »satte

honom i full förundran», och han framkom därför med sitt för-

slag, att Linn^US skulle utbyta Amsterdam mot Hartecamp.

Huru stor lust denne än hyste härtill, ansåg han sig dock bun-

den af den förut med BURMAN träffade öfverenskommelsen, och

denne syntes föga hågad att lämna sin nyligen förvärfvade, nyt-

tige medhjälpare. Vid besöket i Cliffords rika bibliotek fick

emellertid BURMAN med glad öfverraskning se andra delen af

den berömde engelske naturforskaren Hans Sloanes stora ar-

bete Å voyage in the Islands Madera, Ba7'bados, Nieves, S. CJiri-

stophers and Jamaica, och häröfver uttalade han sin stora förtjus-

ning. »Jag har två exemplar deraf», skyndade Clifford att ut-

ropa, »det ena ger jag Er, om Ni åt mig afstår LlNN^US.» Åt-

görandet lämnades nu helt och hållet åt denne själf. Efter en

resa (d. 17 aug.) till Leyden, förmodligen för att samråda med
Boerhaave, antog han d. 18 aug. det gjorda anbudet och för-

band sig att stanna på Hartecamp »öfwer wintren» på det utan

gensägelse frikostiga villkoret, att han skulle jämte fritt bord, bo-

stad m. m. erhålla en aflöning af 1000 floriner, för år räknadt.
^

Redan följande dag skyndade han att därom underrätta sina

vänner i Falun, inspektor SOHLBERG, magister Brovallius och

— naturligtvis — »S. L. M.» (d. v. s. Sara Lisa Mor^a).
Den 13 september flyttade han ut till Hartecamp och »emotog

prcefecturam hoidi Cliffortiani^

.

Hans principal förde honom då

in i växthusen, hvarest funnos flera för LlNN^US obekanta arter,

isynnerhet från Goda-hopps-udden. Efter verkställd undersökning

kunde han angifva någras namn, men andra förklarade han vara

ännu ej beskrifna, hvilket högeligen fröjdade Clifford. Sin egen

belåtenhet uttalade LlNN^US i bref till Gronoyius, hvilken å

sin sida däråt mycket gladdes och ansåg det icke kunna betviflas,

att han »nu befunne sig i ett paradis».^

./

it

^ Giseke anf. st.

^ Bref från Gronovius d. 7io ^735* — finnes äfven andra berättel- ^

ser om Einn.<Ei anställning vid Hartecamp. En af dem återfinnes i Fée,

Vie de Linné sid. 302, och sagesmannen är en professor i hebreiska i Pfalz- ;

burg, VON Rosén, »descend direct du célébre Suédois» (Nils Rosén von

Rosenstein, som dock hade endast en son, hvilken blef landshöfding och

afled barnlös). Enligt denne skall Linn^us, utfattig, hafva tagit tjänst hos ^

Clifford såsom trädgårdsdräng och där någon lid arbetat utan att hafva .

ådragit sig sin husbondes uppmärksamhet, tilldess hans inkognito röjdes af

Ill
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Burman och Clifford voro emellertid icke de enda, som

ville begagna sig af den unge svenskens kunskaper och arbets-

: förmåga. Redan i det föregående har omtalats den i Amsterdam

1 bosatte, rike apotekaren Alb. Seba, hans stora naturaliesamlin-

,

gar och dyrbara, med text försedda planschverk. Han var nu

•sysselsatt med utarbetandet af fortsättningen af detsamma, men

ålder och sjuklighet, måhända ock bristande insikter, lade hinder

i vägen, hvarför han vände sig till LlNN^U.s för att erhålla be-

höflig hjälp. »Men Linn^US, som då war kommen till CLIFFORD,

kunde icke emottaga detta tillbudet, och des.sutom wore den tredje

delen, som nu skulle tryckas, om Fiskar, dem LlNN^US minst

älskat». Dessa omständigheter gjorde emellertid, att han kunde

I bereda en af sina vänner, Upsalakamraten PETRUS Artedi,’^ en

väsentlig förmån.

Ungefär samtidigt med LlNN^US hade denne lämnat Sverige

för att i utlandet fortsätta sina studier. Först begaf han sig till

England, hvarest därvarande naturforskare, särskildt den berömde

Sloane, bemötte honom med den största välvilja samt beredde

honom tillfälle att i egna och andra museer och samlingar föröka

sina redan förut stora kunskaper beträffande fiskarnas då föga

kända klass. Sedan han därstädes vistats så länge, som han an-

såg nödigt eller den svaga reskassan det tillät, begaf han sig öf-

ver till Holland. Under ett LlNN^l besök i Leijden samman-

träffade de bägge vännerna helt oförmodadt — d. 8 juli — med
hvarandra, och tårarna i bådas ögon vittnade om deras sinnes-

rörelse vid det oväntade mötet. Mycket hade de nu att meddela

hvarandra om sina lefnadsöden, sedan de sist träffades, om sina

arbeten och framtidsplaner. Artedis högsta önskan var att

kunna vinna medicine doktors-graden, men som hans tillgångar

voro i det närmaste uttömda och han ej såg någon möjlighet att

i det främmande landet erhålla penningar till föda, kläder och

en resande, som träffat honom i Upsala o. s. v. — I LinncBana in Nederland

aanwezig (Amsterd. 1878) finnes aftryckt ett utdrag ur »het generalogisch

stambok van de familie Clifford», hvari berättas, att Linn^CUS omkr.

1730 kom till Amsterdam och tog in på en nära Bloemmarkt vid Wijde Steeg

belägen krog, hvars ägare äfven anskaffade platser åt trädgårdsarbetare. Ge-

nom denne kom han som simpel trädgårdsdräng till Hartecamp, där han
väckte uppmärksamhet genom sina kunskaper. Clifford skaffade honom
medel att i Leijden fortsätta sina botaniska studier, hvarefter han reste till

England och därifrån till Västindien, men återvände sedan till Hartecamp
och författade där sin Horius Cliffortianus. — Det torde vara öfverflödigt att

framhålla alla de oriktigheter och orimligheter, hvaraf dessa berättelser

öfverflöda.

^ Se i det föreg. sid. 46.
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behöfliga böcker, var han betänkt på att återvända till Sverige.

»Men Linn^US tröstade honom, att han numera icke war i Up-
sala under twång och förföljelse», samt lofvade, »att han wille

så laga, att alt skulle blifwa godt.» Han öfvertalade honom att

medfölja till Amsterdam, där de besökte Seba med det lyckliga

resultatet, att Artedi blef anställd såsom dennes medhjälpare,

hvarefter han så flitigt ägnade sig åt beskrifningen af de fiskar,

som skulle intagas i den under arbete varande delen af Seba.s

arbete, att endast några få arter återstodo obeskrifna.

Linn^US däremot återvände till Hartecamp, men så snart

förarbetena till Fundamenta botanica afslutats, skyndade han till

Amsterdam för att träffa sin vän. Denne, i allmänhet tystlåten

och förbehållsam, framtog då alla sina manuskript, hvilka han förr

aldrig visat, genomgick dem noga och omtalade, att han, så snart

arbetet hos Seba var afslutadt, skulle företaga den slutliga re-

daktionen och finputsningen af desamma, så att de före hemresan

kunde tryckas. Ehuru LlNN^^US var af många andra göromål

mycket upptagen, ville Artedi mot vanan ej släppa honom från

sig, men, säger LlNN.®US,^ »om jag vetat, att detta var vårt

sista samtal, skulle jag önskat, att det räckt ännu längre».

Helt få dagar därefter — det var den 27 september — in-

bjöds Artedi till en aftonmåltid hos Seba, där han under gladt

samtal med flera medgäster kvarstannade till långt in på natten.

Under hemvägen i mörkret råkade han, som var mindre bekant

med vägen, att kl. i på natten falla i en kanal (eller »gracht»)

och drunknade.

Först på tredje dagen därefter erhöll LlNN.^US genom SOHL-

BERG underrättelse om sin väns sorgliga öde och skyndade ge-

nast in till Amsterdam för att närvara vid begrafningen. Seba,

som han besökte, lämnade 50 floriner till kostnadernas bestridande.

»Då jag såg», säger han, »den liflösa, stelnade kroppen och frad-

gan på de blekblåa läpparne, då jag besinnade min mångårige

bäste väns olycksöde, då jag erinrade mig, huru många sömnlösa

nätter, mödosamma timmar, resor och omkostnader den aflidne

underkastat sig, innan han nått till ett sådant mått af kunskaper, att

han kunde täfla med hvilken annan som helst, brast jag i tårar;

då jag förutsåg, att all denna lärdom, som skulle hafva beredt

honom sjelf och hans land en odödlig ära, hotades med tillintet-

görelse, så kände jag, att den kärlek, som jag hyste till min vän,

fordrade, att jag uppfylde det löfte, som vi en gång gifvit hvar-

^ Företalet till ArTEdis Ichthyologia, hvillcet äfven för öfrigt ligger till

grund för hela denna skildring.
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.andra, nemligen att den efterlefvande skulle offentliggöra den an-

,dres iakttagelser.»

Men här mötte stora svårigheter. Visserligen hade Artedis

'Släktingar i Norrland, till hvilkaLlNN^US vändt sig, gifvit honom full

•rätt att öfvertaga de kvarlämnade manuskripten, men värden, hos

hvilken Artedi bott, vägrade bestämdt att utlämna dem, förrän

^hans fordran blifvit till fullo betald. Ett försök att förmå Seba

. att utlösa dem misslyckades, och de skulle nu på offentlig auktion

•.utbjudas samt förmodligen förskingras. I sitt bekymmer vände

jsig LiNNiEUS till Clifford. Denne lämnade villigt den behöf-

'liga summan, och sålunda blef det för LlNN.^US möjligt att, om
cock »med mycken möda», åt eftervärlden bevara frukterna af

I hans väns mångåriga arbete och på samma gång att genom ut-

igifvande af Petri Artedi Sueci Medici Ichthyologia sive opera

L omnia de piscibus
^

åt honom bevara äran af att vara den egent-

»lige grundläggaren af ett vetenskapligt system för fiskarnas stora

'klass.

På Hartecamp hos Clifford tillbragte nu LlNN.^US, »glöm-

: mande fädernesland, vänner och slägtingar, glömmande förgångna

och kommande sorger»,^ ett par bekymmerfria år, hvilka han själf

’ plägade beteckna såsom sina -iiinnocentissimos annos>K Förr alltid

van att lefva under knappa eller betryckta omständigheter, kunde
' han ej annat än känna det både ovant och behagligt, då »han

får lefva som en prins» och »hade alt det han önska kunne, et

logement, så prächtigt, at han hwarken haft älr kunne få prächti-

gare, så härliga trägårdar och orangerier, et så fulkomligt bota-

niskt bibliotheque» samt dessutom full frihet att »förskrifwa alla

de örter, som saknas i trägården, och köpa de böcker, som fattas

i bibliothequet». Också kunde han säga:^ »Andra måste resa

hem för penningars skull, jag fruktar att resa hem för penningars

skull; här kan jag få så mycket jag behöfwer, genom att jag tje-

* Detta arbete utkom i Leijdeii 1738. — Huru högt LiNNiguS satte

detta sin väns verk, framgår bland annat af ett yttrande i ett bref till Hai,-

I,ER 1737, hvari det heter, att man däri finner -»majorem perfectionem^ quam in

Botanica post cenium annos tinquam speranda est-» [en större fulländning, än man
någonsin efter hundra år kan hoppas i botaniken]. — Till bevarande af min-
net af Artedi, -»ingenuan hoc seculare, meliore fato et longiore vita dignissimmnf»

[detta sekularsnille, som i högsta grad varit värdt ett bättre öde och en längre
lefnad], uppkallade han växtsläktet Artedia, tillhörande umbellaternas familj,

hvilken Artedi enligt öfverenskommelse med Einn^us förbehållit sig en-
sam till undersökning. (Jfr Hort Cliffort. p. 90.)

Företalet till Hort. Cliffort.

* Bref till O. Celsius i dec. 1736.
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nar mig sjelf, men ej så hemma.» Förhållandet till Clifford
och dennes familj var ock det hjärtligaste, så att han »blef älskad

som en son i huset».

»Ty war ock nu tillfälle för LlNN^UM att arbeta i Botani-

quen, där han hade alla de tillfällen, som önskas kunde.» Med
stor ifver ägnade han sig åt det på Hartecamp befintliga herbariets

ordnande och förökande »med många torkade specimina», äfven-

som åt att bringa trädgården i mönstergillt skick. För att föröka

dess blomsterskatter besökte han »hwar månad wid pass» under

hela vistandet på FEartecamp trädgårdarna i Amsterdam, Utrecht

och Leijden; särskildt från den sistnämnda »fick LINN.ZEUS alltid

det raraste till Cliffordska trägården». Understödd af den

skicklige trädgårdsmästaren Diedr. Nietzel, hade han god fram-

gång i sina sträfvanden; »ja, sjelfvva Naturen favoriserade LlN-

NZEUM». Redan i januari 1736 lyckades det nämligen honom att

»genom klok uträchning» få »den sköna Musa [pisangen] att första

gången blomma i Holland». »Den besågs såsom ett under af hela

landet, då äfwen de förnämste och sjelfwa BOERHAAVEN kom dit

[till Hartecamp] att fordra af LlNN.^US dess demonstration öfver

denna Musa» (»den härligaste wäxt ibland alla») »för efterwerlden

framlagd.» Därför »gaf han öfwer denna wäxt uht en tractat,

Musa Cliffortiana nämnd», »efter hwilken hwar trägård sedan

kunnat drifwa fram hennes blommor». Följande år blommade

den, dubbelt större, åter vid Hartecamp och satte frukt.
^

Härtill inskränkte sig dock ej LlNN-®I verksamhet under detta

år, utan »han förstod at bruka tiden» och »arbetar därpå både

dag och natt», att han måtte få de skrifter publicerade, hvartill

förarbetena voro gjorda redan i Upsala. Under början af sitt

vistande hos Clifford voro hans Systema Naturce, Fundamenta

och Bibliotheca botanica under tryckning, men innan denna var

afslutad, började han slutredigerandet och tryckningen af tvenne

andra verk, hvilka båda än i dag kunna betecknas såsom klassiska,

och som än ytterligare befäst det stora rykte, som den unge

författaren redan vunnit. Det ena af dem var Genera plantarum,

med dedikation till BOERHAAVE, hvilken sedan i de mest be-

römmande ordalag uttalade sig öfver detta verk, som »för den

häpnande läsaren lägger i dagen oändlig flit, ovanlig konseqvens

och ojemförlig lärdom»,^ samt Flora Lappomca, hvilket arbete

^ Bref till HaTvLER Vs ^737-

" T>Secula laudabunt, honi iniitahnntiir, oinnibtis proderit-» [århundraden skola

berömma detta verk; dugande forskare taga det till förebild; alla skall det

gagna]. (Bref från Boerhaave till Einna5us 'Vi i 737-)
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Uppenbarligen var det, hvars utgifvande af hans vänner både inom

och utom Holland ^ motsågs med största längtan. Afven han

själf ägnade detsamma synnerlig kärlek och omsorg. Redan i det

föregående (sid. 125) har omnämnts, att han efter Lapplandsresan

var i Upsala ifrigt sysselsatt med författandet af denna Hora, men

att det manuskript, som då sammanskrefs, sedan i Holland genom-

gick en fullständig och tidkräfvande omarbetning, hvarigenom ej

blott dess omfång, utan ock dess vetenskapliga värde betydligt

ökades, framgår lätt af en jämförelse mellan detta manuskript'^

och det tryckta arbetet. Publikationen däraf var för öfrigt

förenad med åtskilliga besvärligheter och ganska stora omkostna-

der, men välvilliga’ hjälpare funnos äfven här, i det att »till dess

utredande ett sällskap i Amsterdam, som war förenadt med Bur-

MANNUS och hwilket LlNN^US ofta besökte, förskjöt tabellerna».^
o

Åtskilliga omständigheter fördröjde emellertid utgifvandet: »Jag

hade tänkt», säger LlNN^US (decemb. 1736) i bref till CELSIUS,

»min hoplappade Flora skolat först af året utkommit, men ser jag

är lycklig, om jag får henne till årets slut». Afven denna för-

hoppning strandade dock, så att såväl denna Flora som Genera plan-

tariun bära tryckåret 1737.

Under dessa arbeten och antagligen genom samtalen med
Artedi uppstod hos Linn^^eus en stor längtan att få besöka

England för att bese därvarande stora museer och göra bekant-

skap med dess förnämsta naturforskare. Där fanns ock mycket

värdefullt att förvärfva åt Cliffords trädgård. Denne lämnade

ock villigt Linn^US tillåtelse och medel att företaga denna resa,

men ville dock ej för någon längre tid släppa honom ifrån sig.

Det öfverenskoms, att hela färden ej skulle upptaga mera än 8

dagar, hvaraf tvenne beräknades åtgå till bort- och hemresan.

^ »Flora Lapponica blifwer ett ibland H. D;s curieusaste arbeten. För
mig betingar jag ett exemplar, kosta hwad det will.» (Bref af On. Celsius
D. Ä. 1736.) — Själf förklarade han densamma »vara skrifven ej för lärda,

utan för olärda». (Bref till Haeeer d. V» i 737 -)

^ Detta, som till för kort tid sedan varit okändt, tillhör sedan våren

1896 Upsala universitets bibliotek (mscrpt D n. 64), dit det då frikostigt

skänktes af prins Roeand Bonaparte i Paris.

* Antagligen bestod detta sällskap af de personer, af hvilka enhvar fått

en af planscherna sig tillegnad. Man finner bland dem män af helt olika

samhällsställning, såsom — utom Ceifford, Burman och Gronovius —
professorer i historia och orientalspråk, juris doktorer, köpmän, en »poéta
insignis» m. fl. — Själfva arbetet är dediceradt till Kgl. Vetenskaps-Societeten.

»Att Flora Lappo7tica blifwer Societeten dedicerad, lärer ganska wäl uptagas
och jämwäl hafwa en fruchtsam suite.» (Bref från Ou. CeeSIUS d. ä. ®/g

1736.)

Linni. 1

5
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1

Denna öfverenskommelse befanns dock snart omöjlig att hålla.

Den 2 1 juli lämnades Amsterdam,^ och efter ett besök på BOER-
HAAVES landtgård och i Leijden, ankom LlNN^US följande mid-

dag till Rotterdam, hvarifrån afresan ofördröjligen skedde, men
sedan blef vinden så ogynnsam, att det behöfdes nästan en hel

vecka för att framkomma till London. Väl dit anländt, fick han

logi hos prästen vid svenska kyrkan, XOBIAS BjöRK, boende

vid »Princess sqiiare, near Rathcliff highway».^

Bland dem, som LlNN^US här besökte, är i första rummet

att nämna den bekante presidenten i Royal Society Hans Sl0ANE'\

hvilken för hopbringande af sitt världsberömda naturalhistoriska

museum uppgifves hafva af egna medel uppoffrat icke mindre än

50,000 pund sterling, och som därför »mera än någon annan

dödlig samlat naturföremål till ett museum, hvars like ej funnits

och näppeligen kommer att finnas».^ Till denne matador bland

Englands naturforskare medförde han nämligen ett rekommenda-

tionsbref från Boerhaave, hvari denne lade i dagen såväl sin

stora beundran för LlNN^US, som en mer än vanlig profetisk

förmåga. »LlNN.^US, som öfverbringar dig detta bref», heter det

nämligen däri, »är synnerligen värd att få se dig och att af dig

blifva sedd. Den, som ser eder tillsammans, får skåda ett par

af män, hvartill motstycke knappast finnes i verlden.» Också

inbjöd SloANE Linn^US den 27 juli att genomgå några •>'>herba-

ria vivayy, däribland dem, som tillhört Plukenet, Petiver och

^ Enligt ett löst blad med Linn^i handstil i Linn. Soc:s bibliotek.

- Enligt utanskriften på ett bref från Cromwell MorTimer.
® Född 1660, öfverläkare och lifmedikus hos Georg II, död 1753. Hans

samlingar inköptes af engelska staten och utgöra grundvalen till British Mu-

seum. — Det berättas af Stöver (del. I sid. 160) och har sedan flitigt upp-

repats (af Hedin, PueTEney, Fée m. fl.), att Seoane, stött af de superla-

tiva uttrycken i BoerhaaveS bref och varm beundrare af Rays botaniska

system, som Linn^i nu hotade undantränga, »mottog honom med något

mer än engelsk liknöjdhet», men att hans köld så småningom upptinade ge-

nom Linn^i blygsamma uppträdande. — Hvarpå denna berättelse, framkom-

men nära 60 år efter händelsens timande, grundar sig, är svårt att gissa;

säkert är, att i Linna^i och andra samtida anteckningar finnes intet, som

ger stöd däråt. Att förhållandet åtminstone kort därefter dem emellan var

det bästa, är säkert. I ett bref af '®/i2 ^737 underrättar Seoane, som på

samma gäng uttrycker sin belåtenhet med Flora Lapponica, att han i Royal

Society låtit uppläsa en öfversättning af Linn^Ei beskrifning på renbromseu

•»magno cum audientium applausu-» [med åhörarnas lifliga bifall], och att tack-

sägelse till Linn^us beslöts, som Seoane fått i uppdrag att framföra.

(Linn. brefsamling i Linn. Soc.)

^ Hort. Cliffort. p. 210.’
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Camelli. Påföljande dag besökte han i doktor Cromwell
Mortimers sällskap ->'>inuscuin Regice Societatis».

En annan bekantskap, som LlNN^US särskildt längtat att

göra, var med föreståndaren för apoteksträdgården i Chelsea, PhI-

LIPP Miller. ^ Denne förde honom genast ut i sin trädgård

och visade dess sällsyntare växter, därvid användande de då bruk-

liga, långsläpiga benämningarna, såsom Symphytiim Consolida ma-

Hans Sloane.

Efter kopparstick af B. Coles.

jor jiore purpureo, qum mas o. s. v. LlNN^US, som kommit till

insikt om dylika benämningars olämplighet och som dessutom

antagligen fann svårighet i att på latin samtala med en engelsman,

iakttog en reserverad tystnad, hvilken af Miller uppfattades

sasom bevis på okunnighet. »Den der CLiFFORDS-botanisten
känner ej en enda växt», var därför det omdöme, som han fällde

till en bekant och som denne rapporterade till Linn^US. Då
vid ett besök påföljande dag liknande benämningar af MiLLER

Född i6gr, död 1771.
1



228

användes, ansåg sig LlNN^US böra påpeka, att det funnes andra,

säkra och kortare namn, hvilka borde nyttjas, hvarpå exempel
anfördes. »Då förargades han och blef ovänlig.»

^

Från London begaf sig LiNNiEUS till Oxford, där han »såg

Sl-IERARDS herbarier, ^ bibliothequer och trägårdar». Där blef

han ock »wänligen emottagen af [Teologie Professorn] Doctor

Thomas Shaw, som rest i Barbariet» och var »en makalös

umgängesman» samt »räknade sig för en discipel af LlNN^us,
emedan han med så mycket nöije läsit hans Systeme». Mest

längtade dock LINNH2US att få göra bekantskap med »den lärde

botanisten DlLLENlUS»,^ dåvarande professor i Oxford. Obehag-

lig blef därför öfverraskningen, då denne vid LlNN^l besök mot-

tog honom »spotskt», så att »han wille knapt bedja mig stiga in».

LinNuEUS hörde ock, förrän han insläpptes, huru DiLLENlUS till

den hos honom på besök varande JAC. Sherard yttrade: »Denne

är det, som bringar hela botaniken i oordning.» En vandring

företogs emellertid i trädgården,^ och då »brast det löst med små

pikar och föraktliga miner». LlNN^US lät sig dock ej afskräcka,

utan stannade kvar »hos honom i staden 3 dagar, [men] fick se

näppeligen en eller annan ört». Då någon förändring till det

bättre ej syntes inträda och då LlNN^l reskassa började utsina,

beslöt han att begifva sig på hemvägen. Som han var ganska

okunnig i engelska språket, bad han DiLLENlUS genom sin be-

^ Linnés berättelse till Gis:eKE (se Stöver II. p. 295).

® »Sherards collection är i europceis sine pari [med hänsyn till euro-

peiska växter makalös], men i exoticis ganska möglig.» (Bref från Linn^us
till Oe. Ceesius dec. 1736.)

^ JOH. Jac. DieeENIUS, född 1687 i Darmstadt, föreståndare för brö-

derna Jacob och Wieeiam Sherards botaniska trädgård på deras egendom

Eltham (Kent), sedan botanices professor i Oxford, död 1747. Mest känd för

sitt klassiska arbete Historia micscorum (Oxf. I 74 i)- — L1NN.1EUS, som efter

honom uppkallade växtsläktet Dillenia, ansåg honom för att vara -»mcoinpara-

bilis cevi nostri hotanicusf> [en vår tids botanist utan like] {Hort. Cliffort. p. 222) och

dedicerade till honom sitt arbete Critica botanica, hvaröfver denne dock ut-

tryckte sitt missnöje, emedan »you must have known my dislike to all cere-

monies and compliments». (Bref till Linn. ^

7»
J 737 -) Denna hans anspråks-

löshet och rättframhet framträder ock i ett annat bref (’*/,, 1737: »If

write to me in future, as I much wish you would, pray leave out all forma-

lities and longwinded titles, which are odious to my taste. Write as one friend

ought to address another.»

^ Härunder fick Linn.iEUS se Antirrhinum ntimis, som var honom obe-

kant, hvarför han frågade, hvad det var. »Vet Ni ej det.-*», svarade DillE-

Nius. »Jo, om jag får taga en blomma, skall jag straxt säga det», blef

Linn^i svar. »Tag», sade Dieeenius, hvarefter det rätta svaret genast kom-

(Linn^H berättelse för Giseke; jfr Stöver II. p. 295.)
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tjänt beställa en vagn, hvarmed han kunde följande dag återvända

till London, samt »betalte vagnen i hans närvaro . . . då han

mente mir wohl». »Jag kunde då ej längre smälta», säger LlN-

N^US, utan begärde såsom det enda ynnestbeviset af honom, att

han måtte förklara, hvarför han ansåg LlNN^US bringa botaniken

i villervalla. Dillenius vägrade att inlåta sig härpå, men då

Linn^US var envis, kom det fram, hvarför »den Herrn [nu] war

på mig så ond, som han tillförene war hurtig». »Stig in med
“IV.-.

Joh. Jac. Dillenius.

Efter en af J. Heath utförd kopparsticks-kopia af ett oljefärgsporträtt i Oxford.

mig», ropade han plötsligt, hvarefter han framtog de första, då
färdigtryckta arken af LlNN^I Genei'a plantarum^ hvilka GronO-
VIUS, denne ovetande, öfversändt. På nästan hvarje sida fanns

där ett NB (notabene) tillskrifvet, och på Linn^I förfrågan, hvad
detta betydde, blef svaret: »Jo, att i er bok finnas lika många
felaktiga släkten som NB:n. » Linn^US bestred detta, men för-

klarade tillika, att om motsatsen uppvisades, skulle rättelse med
nöje göras. I stället för att »taga upp gamla argumenter», »be-

gynte vi på [att] examinera Jio7'es och låta autopsien döma oss
emellan», och »då kommo vi först öfverens», i det att LlNN^I
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uppgifter befunnos öfverensstämma med naturen, fastän icke med
äldre författares påståenden. ^ Häraf fann DiLLENlus Genera

pla7itarum »wara ej skrifna mot sig», och resultatet blef, att LlN-

NuEUS »måste då lemna sin reskamrat och nolens volens blifwa

qwar» »hela månaden». »Allt sedan woro vi ej från hwarandra
näppeligen 2 timmar all den tid, jag war i Oxford, och då jag

ändteligen bortreste, släppte han mig med tårar», »kyssandes,

sedan han tillförene tillbudit LiNNiEUM att lefwa och dö med sig,

som professionens lön wore tillräckelig för begge». Vid afskedet

skänkte han honom ock »sin Ho7'tuin Elthamenseni'»' (eller »den

Sherardiska Pinax»), äfvensom alla de lefvande växter, som han

önskade medtaga för Cliffords trädgård.

Dylika önskade han ock erhålla från Chelsea-trädgården, hvar-

för efter återkomsten till London ännu ett besök gjordes hos

Miller. Denne höll sig dock undan, så att Linn.^us först på

kvällen fick träffa honom. Han var då vid godt lynne och gick

de uttalade önskningarna välvilligt till mötes. ^ Med stor glädje

mottogs han därför vid återkomsten af Clifford. Också hade

dennes trädgård nu blifvit så riktad med sällsyntheter, att LlN-

N^^EUS kunde försäkra, att »nu törs jag trotsa alla orangerier, att

intet går öfver CLIFFORDS». Också »blef han städse besökt af

de störste Botanister, .... då åtskilliga gånger hände, att GronO-
vius, VAN Royen, Burmannus, Serrurier, Andry [= An-
drew], Lawson och andra råkades utan att hafwa hos honom

stämt möte».

^ I berättelsen för Giseke (1771), hvilken jämte brefvet till Celsiijs

(dec. 1736) och själfbiografierna ligge till grund för skildringen af denna

episod, gör sig LiNNajuS emellertid skyldig till ett minnesfel. Han näm-

ner nämligen där Blitum såsom den växt, som först examinerades, och hvilken

i Genera uppgifvits äga blott en ståndare (ej tre, såsom äldre författare

påstått), men i själfva verket tilldelas densamma i Genera 3 ståndare — ett

fel, som kort därefter i Methodus sexualis rättades.

^ »Med Engelsmännerna kom jag väl öfverens», säger Linn.^us i bref-

vet till Oe. Ceesius, »allenast ej så särdeles med MorTimer, hos hvilken

våra svenska logerat, qtii valet 7m'nus nthiloD [och som betyder mindre än intet].

— Bland öfriga engelsmän, med hvilka han gjorde personlig bekantskap,

kunna nämnas den framstående blomstermålaren G. D. Ehret, botanices

professorn i Cambridge John Martyn, den ifrige naturforskaren, klädes-

handlanden i London PETER Coeeinson m. fl. — I England hafva en del

traditioner om Linn^Ci besök uppstått och fortlefvat, såsom t. ex. att han i

Londons närhet, på Putneyheath, kastade sig på knä i förtjusning öfver det

i full blomning stående ärttörnet (ReES, The new Cyclop. XXI), att likaledes

stor beundran uttalats öfver de rikligt blommande hyacinterna (PuETENEV,

Sketches II p. 342) o. s. v. Att dessa berättelser sakna hvarje grund, bevisas
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Ater börjades en tid af forceradt arbete, ty nu ansags tiden

vara inne att sammanskrifva det verk, som mera än något annat

skulle bevara minnet af LlNN^l verksamhet på Hartecamp och

CliffoRDS offervilliga kärlek till botaniken. » Nu återstod» näm-

ligen, »för det Clifford icke allenast gifwit Linn^US åhrligen

ansenliga penningesummor, utan ock födt och hållit honom som

sin egen son», att »LlNN^US griper an med det stora wärket

Hortus Cliffortianus'»

,

hvars påbörjande Clifford så mycket if-

rigare påyrkade, som han väl insåg, att vore blott tryckningen

börjad, skulle LlNN^US kvarstanna, tilldess den var fullbordad,

och ej — såsom han {»Jiescio, cttjus mali spiritus afflatu'>y [jag vet

ej, genom' hvilken ond andes ingifvelse]) gissade — snart åter-

vända till Sverige. För dess prydliga utstyrsel skydde Clifford

inga uppoffringar.^ LINN.ZEUS å sin sida lade i dagen en häp-

nadsväckande arbetskraft. Han »icke alenast utarbetar och skrif-

wer» detta stora verk, utan sköter själf korrekturläsningen och

hela tryckningsbetyret, »och alt detta inom tre fjerdedels åhr,

hwilket en annor icke skulle göra efter på flere åhr». Och ej

nog därmed; han »förstod wähl, at när den kommo uht, .skulle

många förundra sig öfwer de nya namnen på wäxterna, ty be-

gynte han om aftnarne, trött af Horto-»^ att »förlusta sig» med
att »skrifwa och utgifwa sin Critica botafiica'»

^
åt hvilken han dock,

hvad latinet beträffar, beklagar sig ej kunnat ägna så stor om-

sorg, som han önskade,^ men hvars snara utgifvande BOERHAAVE
»med all force persuaderade».^ Härtill kom än ytterligare det

lättéligen däraf, 'att sagda växter blomma om våren, men LinNu?Si Englands-

vistande inföll under högsommaren (slutet af juli och början af augusti).

* Till planschernas förfärdigande anlitades de skickligaste konstnärer,

däribland den framstående engelsmannen Ehret och den icke mindre be-

römde gravören J. Vanderaar. Verket började tryckas i kvartformat, men
då planscherna därigenom ej blefvo fullt tillfredsställande, makulerades det

redan färdiga och omtryckning i stort folio påkostades.

® Själf säger han alldeles för blygsamt i bref till B. de JussiEU i 737
det vara -»stylo barbaro conscriptuin, rtidi et inco7nptot> [skrifvet i en barbarisk,

rå och ohyfsad stil]. — I bref till HaeeER (odater. 1737) yttrade han: -»Tu

acres modo contenta nec barbaritieyn lingucs ; conversatio eniin ctim Lappontbus, Fin-

nis, Norvegis per aliquot annos me MlCHEEIO 7?tagis barbarufn reddidit; dcb^ii dein

Criticani furtim componere et omnia quam citissime» [fäst dig blott vid innehål-

let och ej vid det barbariska språket, ty samspråk under några år med lap-

par, finnar och norrmän har gjort mig ännu okunnigare i latinet än Miche-
Eius; dessutom har jag måst stjäla mig till att i största hast sammanskrifv^a
mm Critica\ — MiCHEEius, en framstående botanist, men klen latinare, var
föreståndare för trädgården i Florens.]

” Bref till Ceesius Dec. 1736.
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samtidiga författandet och iitgifvandet af arbetena Corollarmm
genennn plantarum, Methodus scxualis och Viridiarium Cliffortia-

num, öfversättning till latinet och tryckandet af hans vän Bro-
VALLII afhandling Tankar dfvcr Histoidce naturalis nytta vid ung-

domens iLppfostran och 2indervisning (med företal af LiNNiEUS)

samt afslutande af den före Englandsresan påbörjade tryckningen

af Flora Lapponica och Genera plantamnn. Resultatet häraf blef

det, att de Linneanska skrifter, som bära tryckningsåret 1737, ut-

göra tillsammans nära 500 sidor i stort folio och öfver 1,350 in

8:vo med 46 planscher. Är redan detta i och för sig häpnads-

väckande, så blir det detta ännu mer, när man besinnar de nämnda
arbetenas vetenskapliga värde och det stora inflytande, som de

haft på botanikens reformerande och utveckling. I det följande

skola vi emellertid finna, att sagda år 1737 ej gått till ända, in-

nan han åter var ifrigt sysselsatt med författandet och tryckandet

af ännu ett par mycket viktiga arbeten.

Fullgoda skäl ägde således LiNN-iEUS att säga, att han ut-

fört ett arbete, »det knapt menskiligt syntes». Ändock är ej för-

teckningen färdig på alla de göromål, hvarmed han under denna

tid var upptagen, ty härtill bör ytterligare läggas den numera

ganska omfattande, ständigt växande korrespondens, hvari han

låg med naturforskare i skilda länder. Bland dem, med hvilkahan

redan nu brefväxlade, märkas sådana män som JOH. AmmaN
(botan. professor i Petersburg), A. E. BUCHNER (med. professor

i Halle), Dillenius, D. G. Eahrenheit (den bekante fysikern),

J. Gesner (lärare i Ziirich), Alb. VON Haller (den världsbe-

römde läkaren och naturforskaren i Göttingen), J. E. Heben-

STREIT (med. professor i Leipzig), L. Heister (bot. professor i

Helmstedt), Ant. och Bernh. de Jussieu (i Paris), pR. Chr.

Lesserus (präst och naturforskare i Nordhausen), Chr. Th.

Ludwig (med. doktor i Leipzig), Fr. O. Mencken (polskt hof-

råd), P. H. G. Moehring (med. doktor i Jena), Fr. Boissier

DE LA Croix Sauvages (med. professor i Montpellier), J.

ScheuCHZER (profe.ssor och korherre i Ziirich), J. G. SlEGES-

BECK (botan. demonstrator i Petersburg), H. Sloane, Christ.

J. Trew (med. doktor i Nlirnberg) och flera andra, för att ej

nämna hans holländska vänner, med hvilka korrespondensen var

synnerligen liflig. Sant är väl, att brefven stundom innehöllo

föga annat än detta florilegium af väl svarfvade artighetsbetygel-

ser, hvaraf den tidens korrespondens så yppigt flödar, men van-

ligen behandlades däri en stor mängd vetenskapliga detaljfrågor,

för hvilkas utredande fordrades noggranna och vidlyftiga under-
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sökningar och källforskningar. I hvilketdera fallet som helst

kräfcle säkerligen författandet af ett dylikt bref sin rundliga tid,

i synnerhet som latinet var — utom i bref till Sverige — det

enda språk, som af LlNN^US kunde användas.

De enda förströelser, som LlNN^US under detta nervöst

brådskande arbete unnade sig, utgjordes af de besök, som han

någon gång gjorde i Amsterdam, där han bodde hos Burman
och där han »war altid wälkommen ibland de Zeylanske och

Africanske örter», samt i Leijden, där han ibland afhörde BoER-
HAAVES föreläsningar och där det en gång »war i medicinen

publique disputation, då en satte för thesis, att LlNNAEl method

var den bästa, försvarade det ock». Stor gästfrihet och välvilja

visades honom äfven där såväl af Botanices professorn Adrian
VAN Royen,^ som i synnerhet af Lawson och Gronovius.

I sistnämndes familj var han en intim umgängesvän. Där voro

kammare och fritt bord alltid '>'>paratissiinat>

,

dit inbjöds han för

att fira värdens födelsedag och julhelgen. Vänskapliga äro de

förebråelser, som sändas honom från Gronovii hustru, då han

en gång svikit sitt löfte att tillbringa några dagar i deras hem

och att då till deras egen och gästers förnöjelse medtaga sin

lappkostym — en förbrytelse, som endast genom ett snart

besök kunde försonas. Och efter ett sådant underlåter Grono-

VIUS ej att med en viss stolthet berätta, huruledes det i alla

finare kretsar talades om hans gäst, och att han knappt kunde

gå ut utan att träffa någon, som i de mest berömmande ordalag

frågade efter LlNN.^US och hans arbeten samt framför allt talade

om hans lapska resa.^ Alldeles uppenbart är, att hvad han

hade att berätta om Lappland och lapparna, om hvilka den ti-

den de mest fantastiska och löjliga föreställningar voro rådande,

ådrog sig en synnerligen smickrande uppmärksamhet. En färd

till Lappland var nämligen den tiden lika ovanlig och ansågs vara

förenad med lika stora faror och besvär, som i våra dagar en

upptäcktsresa till jordens mest otillgängliga trakter. Ett bevis

härpå är ock det porträtt (det äldsta af honom, som finnes) af

»C Linnceus e Lapponia redux^ i lappdräkt, som under hans

Hollandsvistelse målades af den framstående artisten MarT.

Hoffman.
På Hartecamp »lefde han i alt det wälstånd, som en dödlig

önska kunde»; han »hade där all upwaktning af kock och be-

tjenter och kunde altid emottaga dem, som gjorde besök, med

* Född 1705, sedan 1732 professor i Leijden, död 1779.

^ Rref från Gronovius i Linnés brefsaniling i Linn. Soc:s bibliotek.
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j

all högtidelig wälfägnad». Tillika kunde han företaga hvilka ut-

f flykter han önskade och då »åka på Amsterdams gator med 2

^ par hästar». Det oaktadt började han alltmer att plågas af hem-

Llängtan, väl förnämligast framkallad af öfveransträngning och af

l.den känsla af att vara en främling, hvarifrån han ej gärna kunde

Carl Linnaeus i lappdrägt.

Efter en kopia af M. Hoffmans originalporträtt, målad af Thérése Schwartze och tillhörig

Generalkonsul E, Philipson.

! frigöra sig, då »LlNN^I genie war så aldeles intet för språk, att

• han intet ens lärde sig holländska, fast han hela 3 åhren vistades

i Holland». I synnerhet de tider, då Clifford och hans familj

ej uppehöllo sig på Hartecamp och då han således satt där en-

sam med betjäningen och sitt arbete, måste han känna sig som



»en ensam munk, inspärrad med tvenne nunnor».^ Äfven synas
holländska seder och bruk samt hela folklynnet ej hafva tilltalat

honom, ^ och härtill kom än ytterligare, att hans hälsa blef allt

klenare. »Af alt detta arbetet blef han så utmärglad wid hösten

af året, att han icke mer kunde tåla Holländska luften», samt fann,

att »Holländska climatet är icke för en Swensk länge hälsosamt».

Då han emellertid »såg sig icke wara i stånd att lämna att starkt

arbeta i ett så önskeligt tillfälle», som han hade i Hartecamps
rika samlingar, trädgård och bibliotek, så mognade hos honom ett be-

slut att lämna Clifford och begifva sig hem till sin väntande brud.^

Detta sitt beslut delgaf han Clifford, som dock icke på
några villkor ville släppa honom ifrån sig. Han »tilböd honom
att blifwa hos sig på hans depence, lefwa i Leijden att höra

Boerhaaven, då honom lyste, och icke öfvergifwa honom, förr

än Botaniska professionen i Utrecht efter den gamle [mer än 8o-

årige] Serrurier blefve ledig, då Linn^uS kunne wara säker

om henne, och CLIFFORD wille emellertid gifva LlNN.^UM lön».

All öfvertalning var dock förgäfves; den fattade föresatsen fast-

hölls »oagtad alla tilbud, oagtad all wällefnad och heder, som

Linn^US åtnöt, där alla Botanici sökte honom som ett litet ora-

kel», ty »LiNNAil kiäresta drog hans sinne åht Swerige».

Med känslor af den varmaste tacksamhet, åt hvilka han gif-

vit ett vackert uttryck i företalet till Hortus Cliffortianus^ tog

han den 7 oktober 1737^ farväl af '}>unicus Botanicorum MeccEnas-»

[botanisternas enastående mecenat], CLIFFORD, af hvilken han då

utöfver den öfverenskomna lönen »fick 100 dukater för besväret

af Horto Cliffo7^tiano>'>

.

Hans afsikt var att begifva sig till Paris

och där någon kortare tid uppehålla sig. Därefter skulle han

resa till Tyskland och besöka LUDWIG i Leipzig och Haller
i Göttingen, särskildt för att af den senare få någon vägledning

^ Bref till HaIvI^er och Burman.
^ »Bonden går så långt fram som herren, sätter hatten på, så snart han

kan, handen i sidan, näsan i wädret, röker sin pipa, sitter öfwer utan krus

fast hoos förnämsta, fruchtar ej öfwerheten (hoc eoruin libertas [detta är deras

frihet]), äger ofta 30,000 gylden, dricker thee och coffe afton och morgon.»

(Diceta natur.

^

mscrpt i Linn. Soc:s bibliotek.)

® Redan i januari 1737 hade han bestämt sig för att, så snart Hortus

Clifforiianus var färdigtryckt, lämna Hartecamp. (Bref till Sauvages *Yi i 737 -)

* Enligt företalet till Viridiarhcni Cliffortia?uim, dateradt -»hoc dte, quo

Horto Tuo valedico» [denna dag, då jag säger farväl åt din trädgård]. — Af

alla de rika skatter, som då funnos på Hartecamp och som gjorde CuiE-

EORDS trädgård världsberömd, finnes numera intet kvar med undantag af

ett gammalt tulpanträd (Liriodcndron)., som visas den besökande såsom va-

rande planteradt af Linn^us.
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mossornas studium, samt därpå direkte hem. I ett bref C/^^

i [737) till Haller uttalar han dock sin farhåga, att det ej skulle

)lifva honom lätt att utan uppehåll komma från Leijden, där han

okulle »valedicera sina vänner och bekanta».

,• Denna hans fruktan besannades äfven. »Professor VAN
1

('Royen blir bestört, att LlNN.^US wille aldeles lemna orten, och

.
Dffererar honom alla de förmåner, som någonsin kunde gifwas,

3m han wille allenast blifwa hos VAN ROYEN ett hälft år, att

-ställa Academi-trägården med honom i ordning och wara honom

pDehjelplig i dess utarbetande samt demonstrera för honom sina

IFinidamenta Botanica.y) BOERHAAVE, GronoviuS m. fl., hvilka

önskade för alltid behålla LINN..EUS i Holland, gjorde ock sitt

obästa för att rubba hans resplan, och resultatet blef, att han slut-

’ ligen bestämde sig att till slutet af februari^ kvarstanna i Leijden.

IDet, som vållade de största betänkligheterna, var, att Clifford

i-måhända skulle häraf känna sig stött, hvilket också blef förhål-

.landet, men »LiNNuEUS sökte undskylla sig, att han icke blifwit

oqwar för någon annan ordsak än att hedra sig och sin wärdiga

IHerr Clifford». Detta var ock i viss mån öfverensstämmande

;med sanningen, ty därigenom »kommo LlNN-<EI principer publice

> wid en så lyster Academie att propageras och de LlNN^l namn,

L<som han gifvvit i Horto Cliffortiano och andra sina skrifter, kommo
rott antagas wid en så namnkunnig trägård».

Leijdens botaniska trädgård, hvars föreståndare Boerhaave
c en gång varit, var ordnad efter dennes, af ingen numera omfat-

ttade system, och detta hade »Professor VAN Royen aldeles re-

ssolverat att kasta omkull och antaga LlNN^l». Det var här-

lutinnan, som dennes hjälp mot erbjudna 800 floriner betingades.

) Någon anledning fanns icke att klandra VAN Royen härför, och

t man behöfver alldeles icke, såsom skett, söka motivet till hans

t beslut i harm öfver en af Boerhaaves dotter erhållen korg.^

1 Emellertid kunde » LlNN^US icke tillåta, att den skulle stötas, som
£ giort sig så mycket godt, utan efter BOERHAAVES method ej kunde
? få stå, halp han VAN ROYEN att utarbeta en egen. Örterna i

* Bref till HALLER 7i 1738-
^ Denna, Joana Maria, blef sedan gift med en grefve Toms. — Enligt

r Hedin (Minne af Carl vo7t Linne\ sid. 75) skall denna unga dam själf

^ hafva fått en korg, och detta af Linn^US, ty det försäkras där, »att det be-
rodt af LINN..5CUS att emottaga till brud Boerhaaves enda dotter med en

; million gylden i förmögenhet och med löfte att efterträda sin svärfar som
professor i Leijden». Uppgiften är föga sannolik och någon källa, hvarifrån

‘ den hämtats, angifves icke.
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Leijden mönstrades nu af LiNNiEUS med VAN ROYEN. De fingo

sig nya namn . . . och LlNN^US wann alt förtroende hos VAN
Royen». Med denne, som redan »publice föreläsit LinnaiI
theori», »confererade han flitigt om botaniska lärosatserna efter

sin nya philosophie», hvarom »Professoren aldeles giorde sig un-

derrättad». »LiNNiEUS hade [derefter] det nöjet, att discens [så-

som lärjunge] wid en så stor Academie höra där sina principia

och fwidamenta läsas publice^ då studenterna wisade hwarandra

den, som upbygt theorien.»

Orsaken, hvarför LlNN^US finkänsligt sökte att undvika att

såra Boerhaave, är lätt funnen. Han var nämligen, som re-

dan framhållits, honom skyldig stor tacksamhet för åtnjuten väl-

vilja och hörde nu hans »publique och private föreläsningar»

samt »fölgde honom uti Nosocomiis till de siuka». Härtill kom,

att Boerhaave för ej länge sedan gifvit honom ett nytt, talande

bevis på sitt stora förtroende och på månhet om hans fördel.

Ar 1737 »existerade nemligcn vacance wid den ordinaire Medici-

sysslan i Surinam, hwilken skulle besättas af BoERHAAVEN, som

sökte att få LlNN^.UM dit, föreställandes, huru dess antecessor

inom 5 år skaffadt sig några tunnor guld, såsom den endaste

Medicus i orten, och hwad härliga örter funnos i ett sådant skönt

klimat». Men »kiärlek för bruden afholt LlNN^US derifrån».

Då »lämnade BOERHAAVEN honom att föreslå den tjenligaste,

emedan ingen hade sig bätre de unge Doctorer bekant», och så-

lunda blef till innehafvare af platsen utsedd JOHAN BartSCH
från Königsberg, »en smal, wacker, qwick, lärd och sedig yng-

ling», Linn^i »förtrogne wän, som af honom icke alenast lärt

Botaniquen, utan ock besynnerligen Insecterna». Denne »blifwer

straxt antagen» och afreser d. 2 okt. 1737 till Surinam, »men till

sin olycka». Han sjuknade nämligen och afled några månader

efter sin ditkomst. LlNN^US, som efter honom uppkallade släk-

tet Ba7dsia, riktar skarpa anklagelser mot holländske guvernören

för dennes brutala beteende, som varit den förnämsta orsaken till

den lofvande unge mannens död.^

^ Linn^Cus säger visserligen i sina egenhändiga anteckningar I73^)

men DinnENius uttalar i bref d. ^737 glädje öfver att L. afböjt detta

förslag, emedan Surinams klimat är så osundt.

® Samma plats erhöll sedan en svensk, Tiburtius Kieuuman, som i stor

fattigdom denna tid uppehöll sig på apotek i Leijden för att därigenom få

tillfälle att inhämta medicinska kunskaper. Han åtnjöt därunder stor hjälp

och välvilja af Cu. SohuberG, och äfven Linn^us, som använde honom

till att renskrifva vissa delar af Ar tedis Ichthyologia^ erhåller i hans dagbok
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Det goda förhållande, som ända från deras första samman-

räffande varit rådande mellan BOERHAAVE och LlNN^US, blef

i
heller under detta den sistnämndes uppehåll i Leijden grum-

j

'

i',adt, utan tvärtom tilltog det i innerlighet. Detta visade sig bäst,

' å LinN-®US kort före sin afresa kom att taga afsked af sin

;amle lärare. Denne var då svårt insjuknad i bröstvattusot, »af

1 wilken följde en stark andtäppa, [så] att han nu icke mera kunne

Lgga i sängen, utan måste sitta uppe, och hade långt för detta

('Drbudit, att ingen skulle till sig släppas. LlNN^US war ock den

frnda, som fick komma in, att kyssa sin store Informators hand,

pied ett bedröfweligt vale, då den sjuke Gubben hade ännu så

[mycket krafter i sin hand, att han förde LINN./EI hand till sin

rnun och kyste henne tillbakas, sägandes: ’Jag har lefwadt min

id och mina år samt giordt, hwad jag förmått och kunnat. Gud
oeware dig, för hwilken alt detta återstår. Det wärlden af mig

.\skadt har hon fådt, men hon äskar långt mera ändå af dig.

'"arwäl, min käre Linn^US!’ Tårarne tilläto ej mera, och då

.^INN^US war hemkommen i qwarteret, sände han honom ett

• )rägtigt exemplar af sin Chemie.» Han afsomnade kort därefter,

“len 23 sept. 1738.

I Leijden med dess rörligare lif och lifligare umgänge med
rnånga litterärt bildade personer trifdes LlNN.^EUS uppenbarligen

mycket väl. Här »war en klubb inrättad, där Doct. J. Fk. GrO-
svTOVIUS, Dr. VAN SWIETEN, Doctor LlNN^US, IS. LAWSON, . . .

[Lieberkuhn, en stor och grof Preussare, som hade makalösa

rnicroscoper, JOH. Kramer, en lidlig och slarfwug Tysk, med
oförlikneligt genie till att minnas alt, hwad han hörde läsas, och

oom warit studiosus af alla Faculteter», samt JOH. Bartsch
woro ledamöter. »Då de samlades hos hwarandra, ålåg det den,

oom war wärd, att demonstrera något i sin sak, såsom GroNO-
^VIUS i Botaniquen, VAN Savieten i Praxi, LlNN.^US uti Histo-

ria Natu7'ali, Laavson uti Histo7'ica och Antiquiteterna, Lieber-
nKUHN uti Microscopicis, Kramer uti Chemicis och Bartsch uti

P/iysicis.» Att LinN-iEUS var den egentliga själen i detta säll-

skap, framgår af ett bref (^7^ 1738) från Gronovius till hans
vän dr R. Richardson i England, hvari det bland annat heter:

»Sistledne vinter hade vi en högst förträfflig klubb eller förening,

hvilken sammanträdde hvarje Lördag och som bestod af Laav-
SON, VAN Savieten och några andra gentlemän, med Linne:us

(Ups. bibi. mscrpt. X n. 386) loford för den frikostiga betalningen för detta
arbete. Promoverad i Eeijden till medicine doktor 1739, reste han kort där-
efter ut till Surinam, hvarest han snart dukade under för det osunda klimatet.
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såsom vär president. Ibland examinerade vi mineral, andra da-

gar blommor, insekter eller fiskar. Vi hafva gjort så stora fram-

steg, att vi med tillhjelp af hans tabeller^ kunna hänföra hvarje

fisk, växt eller mineral till dess .slägte och följaktligen äfven till

dess art, fastän ingen af oss sett det förr. Jag anser dessa ta-

beller vara sä högeligen nyttiga, att enhvar borde hafva dem
hängande i sin studerkammare liksom kartor. BOERHAAVE skat-

tar högt alla dessa verk^ och de äro hans dagliga rekreation.»

Linn^I öfriga sysselsättning i Leijden utgjordes förnämligast

af sammanskrifvandet och tryckandet af hans Classes plantarum,

hvarjämte han »vindicerade ab interitic [från förstöring] sin aflidne

väns» Artedi’S Ichthyologia, hvilka båda arbeten utkommo 1738.

Därjämte »halp han GrONOVIUS med sin Flora Vlrginica »
,
hvavl

Linn.^1 »namn och principer woro antagna». Sin vana likmätigt,

var han äfven här mycket flitig, men dock ej på ett sådant kropp

och själ ansträngande sätt, som under sista tiden på Hartecamp.

Följden häraf blef, att, ehuru han i Leijden ej längre »lefde präg-

tigt som en kong», han dock »fetmade och blef munter, ty han

fick der lagom arbete».^ Hans ekonomiska ställning var ock

synnerligen god, ty han »lefde wähl på Prof. VAN ROYENS be-

kostnad», och penningar erhöll han af denne och hade han erhål-

lit af Clifford. Dessutom ägde han i den rike Lawson en

frikostig vän, »som ofta frågade LlNN^UM, om han behöfde pen-

ningar, och då han swarade nej, tog ofta upp 60, 80, 100 gyllen

och gaf Linn^UM, säjandes sig sielf ändå hafwa nog, ty han

älskade LlNN^UM och GrONOVIUM oförlikneligen och ägde myc-

ket förnuft».

»Således förnöttes lefnaden i Leijden till wåren», då han »wid

påsk fick en oangenäm post hemman ifrån». Hans vän, BrOVAL-

LIUS, som 1737 blifvit utnämnd till professor i Abo, påstods

nämligen, enligt hvad en annan vän (Mennander?) berättade,

börjat kasta kärvänliga blickar på SARA LiSA MOR.ZEA, ^ och då

* Härmed afses troligen Caroli Lintuzi Sueci Methodus juxta quem Phy-

siologus concinnare potest historiam cujusque naturalis suhjecti, Leijd. I73^> ^

i stort folio, samt Clariss. Linncei Icones Methodi sexnalis, ritade och utgifna

af G. D. Ehret, Leijd. 1736, en plansch i folio.

2 Straxt förut finnas i brefvet de flesta Linn^Ci arbeten uppräknade,

och det är antagligen dessa, som här åsyftas.

* Förr citerade Notata subitanea af O. Bjurbäck.

På ett annat ställe (bref till Haeeer d.
‘

7*
i 739)

berättar Linn^US.

»Min bäste vän B . .

.

. skickade mig beständigt med posten min kärestas

bref och verkstälde det troget. Men det sista året jag vistades hos van Royen

(hvilket var det 4:de, fast min svärfar ej utsträckt tillståndet till mer än 3 )>
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den af assessor MORiEUS fastställda tiden för LlNN^I vistande

utomlands tilländagått, utan att han återkommit, ansåg MOR^US
sig ej längre vara bunden vid sitt löfte. »Ty skyndar LlNN.^US

på resan, men fastnar i en swår frossa.» ^ vSedan han så för-

bättrats, att han börjat gå ut, inbjöds han af Lawson och andra

engelsmän på ett litet ostronkalas, hvarvid han dock ej åt mer

än ett enda sådant samt drack en bägare ädelt vin. ^ Följande

dag får han »recidiv med cholera, som brutit honom halsen, der-

est icke Doct. VAN Swieten haft så mycken möda ospard».

Knappt hade han blifvit någorlunda återställd, — dock ej mer

! än att han vacklade, om han ej dagligen intog kanelolj a — då

han fick besök af Clifforr, hvilken ännu kände sig något för-

i - närmad, emedan, enligt hans förmenande, om LINN.ZEUS mot be-

: talning velat kvarstanna i Holland, kunde lika gärna han som

någon annan fått betala den ifrågavarande surnman. Att hans

missbelåtenhet dock ej var synnerligen djupt rotad, framgår däraf,

att han vid åsynen af LlNN^^El ytterliga svaghetstillstånd uppma-

nar honom att medfölja till Hartecamp, »föreställer honom äfwen-

tyret att resa så matt, som han nu wore, tillbjudeV honom sitt

förra sälla viveré, med hästar på sitt stall, och att promenera, då

honom behagade, samt en ducat hwar ;däg, han hos honom wille

wistas». Detta frikostiga anbud mottogs rned tacksamhet, och

ungefär tvenne månader tillbragtes i Stillhet, hvarimder LlNN-^US

så förbättrades, att han kunde åter tänka på sin Pariser-resa.

»Dock såg han aldrig sin hälsodag, för än han valediceradt Hol-

land och kOm in i Braband, då hans kropp blef samma dag lik-

som förnyad af luften och liksom fri för en tung börda.»

Kastar man en blick tillbaka på hvad LlNN.^US under sitt

vistande i Holland uträttade, så kan man ej undgå att slås med

och det med min fästmös bifall, ansåg B . . .

.

sig vara henne närmast, och
ehuru genom min rekommendation blifven professor, påstod han, att jag aldrig

mer skulle komma åter till fäderneslandet. Han begärde min fästmö och
hade nära erhållit henne, derest icke en annan, som upptäckt bedrägeriet,

mellankommit. Han blef ock sjelf sedan straffad med tusende olycksöden.»
— Anmärkningsvärdt är dock, att Brovacl,ius fortfarande af Einn^us an-

sågs såsom en »förtrogen vän», och denne skydde ej heller att, såsom i det

följande skall omtalas, å Einn^éi vägnar upptaga den af SiEGESbeck kastade

stridshandsken. Hvari de »tusende olycksöden» skolat bestå, har ej kunnat
utrönas.

^ Einn^US själf ansåg på sin ålderdom, att orsaken härtill varit, att

han »åt hwar dag en melon, .... ty meloner förtaga respirationen». (BjUR-
BÄCKS Notata subitanea.)

E1NN..E1 berättelse till GiSEKE.
I-i nné. 16
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häpnad; ett motstycke därtill kan icke uppletas i botanikens och

näppeligen ej heller i någon annan vetenskaps häfder. Under den

korta tiden af 2^2 år publicerades — utom smärre afhandlingar

— ej mindre än 12 eller, om man så vill, 14 arbeten, de flesta

epokgörande för botanikens utveckling. Sant är väl, att till flera

af dem väsentliga förarbeten redan under studentåren blifvit gjorda,

men äfven dessa arbeten måste undergå en grundlig gran.skning

och omarbetning med begagnande af de rikare litterära hjälpme-

del, som i Holland stodo till buds. Och andra — däribland sär-

skildt jätteverket Hortus Cliffortianus — måste midtunder de

öfriga, många och tidsödande bestyren planläggas, utarbetas och

tryckas. Allt detta vittnar om en arbetskraft och ett oförtröttadt

nit, hvaråt odelad beundran måste skänkas. Det är därför ej

skrytsam egenkärlek, utan fullt berättigad själfkänsla, som ger sig

luft, då Linné i sina aldrig för den stora allmänheten, utan endast

för sina närmaste och blifvande minnestalare ^ afsedda lefnads-

teckningar fullt sanningsenligt säger: »Af detta och flere omstän-

digheter kan man döma, hwad LlNN^US uträttadt i Holland.

Han hade här mer skrifwit, mera nytt uptäkt och mera reforme-

radt Botaniquen, än någon tillförene kunnat i hela sin lefnad»,

eller på ett annat ställe: »Den, som ser, huru dan Botaniquen

war före LlNN^l tid och huru han ser uht, sedan LlNN^US be-

gynt skrifwa, skall icke kienna honom igen; alt har LlNN.®US

ändrat, och altså är [han] den störste reformator i denna Science,

som warit.»^
I

Men äfven med en snillekraft, arbetsförmåga och ihärdighet,

sådana som LlNN.®l, skulle det ej varit möjligt att uträtta ett

sådant storverk, om ej flera lyckliga omständigheter kommit ho-

nom till hjälp. I det föregående har påpekats, huruledes han på

det lugna Hartecamp fick, omgifven af alla behöfliga vetenskap-

liga hjälpmedel och ostörd af ekonomiska omsorger, uteslutande

arbeta på det, som utgjorde hans själs lifligaste diktan och trak-

tan, men härtill bör ock läggas hans stora lycka att genast på-

träffa kunniga och hängifna vänner, hvilka villigt påtogo sig bör-

dor, som skulle hafva verkat förlamande på hans verksamhet, och

hvilka med råd och dåd gingo honom till handa på praktiska

^ Jfr Bil. I s. 2 och 3.

^ Äfven i utgifvandet af G. E. Rumpfii stora praktverk Herbarium Am-

boinense (7 band in folio) hade EiNN^US en betydande del. I bref till Ol.

Cei^Sius kunde han (dec. 1736) meddela: »Prof. Burman och 5 bokförare

hafwa efter mitt långsamma persuaderande påtagit sig Rumpfii stora werk

att utgifwa; upplaget går öfwer 30,000 gylden.»



243

Dniråden, där han själf var främmande. Den, hvilken såväl LlN-

som alla tiders naturforskare härför äro skyldiga den största

-acksamhet, är JOH. Fr. Gronovius, om hvilken LiNNiEUS i

.ett bref till Ol. Celsius (dec. 1736) säger, att han »arbetar dag

.och natt, år ut och in, med correcturer af mina werk och gör sig

derigenom, som han tycker, merit». Den, som genomläser hans

[.talrika bref till LiNNiEUS under dennes vistelse på Hartecamp,

kkan ej annat än beundra den ihärdighet och själfuppoifring, hvar-

:'med han hängaf sig åt sitt frivilligt åtagna besvär med korrektur-

liäsning, den typografiska utstyrseln m. m., samt bar det myckna

obehag, som boktryckare, gravörer; förläggare, '>'>pessimus bibliopola'>'>

it[en högst dålig bokhandlare] m. fl. vållade honom. ^ Dessutom

linskränkte han sig ej till de mera praktiska och mekaniska göro-

rmålen, utan han underkastade äfven manuskripten en detaljerad,

ssakkunnig granskning. Detta föranledde till många och långa

bbref, hvari smärre inkonsekvenser påpekas, förslag till ändrade

uuttryck framställas, tillägg föreslås, språkfel rättas o. s. v. Det

rmåste såsom ett obestridligt faktum framhållas, att utan detta bi-

tträde af Gronovius skulle Linn.^1 med nervös brådska utarbe-

;tade skrifter antagligen varit behäftade med en del brister, hvar-

rifrån de nu befriades. Liknande hjälp, om icke i så vidsträckt

c omfång, erhölls ock af Bartsch (särskildt beträffande Flora Lap-

fponica), Lawson, Burman och VAN Royen. Det förefaller

r nästan, som om den unge främlingen satt »m inus(Eo Clifforiiano'i>

Issom en kung, hvilken till sitt förfogande hade en hel stab af ni-

t tiska och erfarna adjutanter, som ombesörjde uppfyllandet af hans

c önskningar och påbud.

Kan således Linn^US i detta afseende skattas lycklig, så

\ var han det förvisso i ännu högre grad därigenom, att hans upp-

t trädande skedde just i rättan tid. Det arbete, som sedan natural-

b historiens uppvaknande efter medeltidens långa sömn med stor

! ifver bedrifvits, hade alstrat en ganska betydande litteratur, men
c. denna vittnade tillika om, huru lättroget, okritiskt och principlöst

r man i allmänhet gått till väga, hvadan denna vetenskap i mångt
C' och mycket företedde bilden af en »rudis indigestaque moles-».

• »Vetenskapen hade nedsjunkit till det största barbari», oreda och

; godtycke rådde på alla områden. Tiden för en grundlig reforma-

:: tion var därför inne. Reformatorn måste uppträda med oförskräckt

5 mod, undanröjande det falska i föregångarnas läror samt ersät-

^ Ensamt på korrigerande af en »tabtda.'» i Flora Lapponica använde han
^ dagar, men hade ock sedan glädjen att kunna inberätta, att den var '»niti-

i- dissime impressa» [högst elegant tryckt]. (Bref ^7io ^735-)
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tande det förkastade med sådant, som stöddes på noggranna iakt-

tagelser och ovederläggliga principer. Det var ordning, klarhet

och lättfattlighet, hvarefter man längtade, och detta ej minst inom
systematiken, där mången i half förtviflan öfver de många miss-

lyckade och opraktiska systemförsöken förklarade naturföremålens

alfabetiska ordnande vara det enda tillfredsställande. Och just en

sådan reformator var LlNN^US; han kom, fortiter in re, suaviter

in inodo, som en befriare ur den allmänna villervallan och lät

enkla, välgrundade lagar undantränga godtycket — och härigenom

inträffade det i sanning ovanliga, att den af hans skrifter fram-

kallade revolutionen försiggick utan några våldsamma slitningar

eller bittra strider. Helt naturligt är, att åtskilliga af de äldre i

början betänksamt skakade på hufvudet åt de många nyheterna

och hade åtskilliga invändningar att göra både mot principer och

detaljer, men detta ledde ej till någon offentlig polemik, utan en-

dast till muntliga eller skriftliga, allvarliga eller skämtsamma ytt-

randen af de med LlNN^US olika tänkande ^ eller till en liflig

brefväxling utan all bitterhet och hetta med honom själf, hvilken

vanligen slutade med godkännande, utom i enstaka detaljer, af

de nya åsikternas giltighet. Mindre underligt är, att de yngre så

godt som mangrant flockades kring LlNN^US, och det dröjde

därför ej länge, innan han, hälsad med loford i dåtidens veten-

skapliga tidskrifter^ och af sådana män som BOERHAAVE, HAL-

LER, Burman, Dillenius, Gronovius, Sauvages, Gesner,

Ludwig m. fl., var allmänt känd och erkänd såsom -»Inmen oriens

et ingens-» [ett stort uppgående ljus] ^ eller som »omniwn secnli

sni Botanicorum princeps-» [fursten bland alla sin tids botanister].
^

Ett offentligt erkännande af LlNN^l förtjänster lämnades ock af

Academia Iniperialis Leopoldino-Carolina Natuvce Curiosoriim, s,om

den 3 okt. 1736 invalde honom till ledamot, hvarvid enligt denna

akademis stadgar tilldelades honom ett tillnamn, nämligen Diosco-

^ Jfr t. ex. Ludwigs bref till Hai^i^er, Ammans till Gronovius, Diu-

UENii till Richardson m. fl.

^ Nieder-Sächsische Nachrichten von gelehrten neuen Sachen, Commcrcium

LitterartU7n, Nova Acta eruditor^im Lipsiensium o. s. v.

^
J. Ph. BrEYN i företalet till Prodromus fasciculi plantanim rariorum.

‘ dHic enim non oinnibus impar universam Botanices doctrmam reformavit,

ontnesque ejus partes illustrando ita castigavit et a focdissimis, quas coiitraxerat

,

sordibus amicorum impulsu repurgavit, tit nec purior nec pulcrior unquam exstiterit.-»

(Företalet till A. van RoyeN, Florce Leydensis Prodromus.) Lika lofordaude

yttrar sig densamme i introduktionsbrefvet till AnT. de Jussieu (7» i73S)i

däri han säger Linn^US vara -»Scientia: Botanicce facile Principcmt> t,vere doc-

tum, eruditum et htimanissimtim.>-> (Jfr Carl von Linnés Egenh, anteckn. sid. 32 .)
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Linnaei sigill

från 1736.

rides secundus.
^ Såsom ännu ett bevis på hvilket anseende han

redan nu förvärfvat, kan tjäna HALLERS förslag, att han skulle

blifva professor i Göttingen, om denne, såsom han hade för afsikt,

komme att därifrån återvända till sin schweiziska

fädernesbygd.^

Bland alla dessa loford, som den unge sven-

sken från skilda länder fick emottaga, blandar sig

ett skärande missljud. Det var demonstratorn vid

botaniska trädgården i Petersburg, J. G. SlEGES-

BECK, som helt oväntadt uppträdde såsom hans hätske mot-

ståndare genom ett 1737 utgifvet arbete: Botanosophice verioris

brevis Sciagraphia. Häri försöker han kullslå LlNN^l uttalade

åsikter om växternas sexualitet och det därpå byggda sexualsyste-

met, hvarvid han bland andra argument äfven anför sådana, som

att Gud aldrig skulle inom växtriket tillåta sådan afskyvärd otukt,

som att flera män (ståndare) skulle äga en gemensam hustru (pi-

still), eller att de äkta männen skulle (såsom hos åtskilliga korg-

växter) utom sin legitima hustru hafva i närsittande blommor ille-

gitima bihustrur; ett så okyskt system skulle aldrig utan att väcka

berättigad anstöt' kunna framläggas för en studerande ungdom.

Att LinNuEUS kände sig obehagligt öfverraskad af denna SlEGES-

BECKS skrift, är så mycket mindre underligt, som de ända till

kort förut legat i den vänskapligaste korrespondens med hvarandra.

Linn^US hade efter honom uppkallat ett växtsläkte och hade

uppmanats att ställa sin hemfärd så, att han kunde besöka Peters-

burg, där han inbjöds att bo hos SlEGESBECK såsom meisqiie

gratus hospes» [en för mig och de mina kär gäst]. ^ Han ansåg

sig emellertid icke böra svara på denna »dumma och lögnaktiga»

skrift, ^ hvarifrån han ock skulle hindrats af sin då iråkade sjuk-

dom. I denna sin föresats stärktes han af Haller, som ansåg

honom »kunna just skratta åt SlEGESBECK och hans likar», BOER-
HAAVE, Gleditsch och flera andra. Skildring af stridens fort-

sättning tillhör nästföljande period af LlNN^l lefnad.

Det var i maj månad 1738, som LlNNu®:us för andra gången
lämnade Hartecamp och i Leijden tog farväl af sina vänner, till

hvilka utom de förr omnämnda hörde professorerna i anatomi B.

^ Det sigill, som han sedan en tid bortåt vanligen använde, bär ock
denna inskrift.

® Bref till Linn^US ^f/,, 1738. Se vidare härom sid. 251.

® Bref från SlEGESBECK i Linnés brefsamling i Linn. Soc:s bibliotek.
* Bref till B. de JussiEU och HaeEER i slutet af mars 1738.
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S. Albinus samt i kemi och medicin J. D. Gaub, »Phil. et L.

L. ciiltor» J. PI. JUNGIUS, Abr. Ens från Pommern, JOH.
Gottfr. Gregorij från Moskva m. h. P^ärden ställdes öfver

Antwerpen, Trefontain, Mecheln, Brtissel, Bergen, Valenciennes,

Cambray, Péronne, Roye och Pont S:t Maxence till Paris samt

försiggick, utan att något synnerligen anmärkningsvärdt passerade.

»Straxt han kom in i Braband, såg han sig wara kommen ur en

skön trägård på en mager betesmark, där folket war uselt och

husen eländige.» »I Bryssel såg han de sköna fontainer på ga-

torna, den dyrbara Arsenalen och den här nu residerande Keysa-

rens syster, med den Papistiska Religion, som här war i sitt

högsta flor.» Vid Bergen »hölts en stark visitation, där ingen

fick passera med mer än 50 livrés, men LlNN^US kom likwäl

fram med ett par hundrade ducater. Denna staden, ehuru han

icke war stor, hölt likwäl ellofwa Apothekare». Vid Valenciennes

»blef Linn^I coffert förseglad, emedan han hade med sig en hop

med nya böcker, ty han hade tagit ett exemplar af hwarje bok,

som han uplagt i Holland».

I Paris skyndade LlNN^US att uppsöka botanices profes-

sorn Ant. de Jussieu,^ hvilken visade sig mycket förekommande

och »hwars bord stod honom öppet dageligen». Som han emel-

lertid »war dageligen sysselsatt med p7'axis medicaf>^ »lefwerade»

han främlingen till sin broder, Demonst7'atorem planta7'um'i> Bern.

DE JUSSIEU.^ Äfven denne visade LlNN^US den största väl-

vilja och gästfrihet samt »tiente honom dageligen». Genom ho-

nom blef han bekant med botanisten d’Isnard, entomologen

Reaumur, »salig Tourneforts reskamrat i Orienten» Au-

BRIET, som han »converserade in Papilio7tibus'>'> [om fjärilar], bo-

tanisten Vaillants änka, matematikern Clairaut, som öfver-

raskade med att tilltala honom på svenska, m. fl. Ett innerligare

vänskapsband knöts med doktor La Serre, en läkare och natur-

forskare, som synes hafva varit en förtrogen vän i Jussieuska fa-

miljen. Synnerligt värde satte han ock på bekantskapen med

en dam, den talangfulla M:lle Madelaine-Fran^OISE Basse-

^ Född 1686, död 1758.

^ Född 1699, död 1776. — Augåeude deras första sammanträffande fin-

nes följande tradition, hvars sanning dock kan ifrågasättas: »JuSSlEU höll i

ett af Pariser-trädgårdens växthus en demonstration, hvarvid han dock ra-

kade i villrådighet rörande en där odlad, hittills obeskrifven växt. »Den

har ett amerikanskt utseende», hörde han då en af de närvarande på latin

yttra sig. Hastigt vändande sig om, ropade JussiEU: i> 2 u es LinnvEUS»

7>Ita, Dominr*, blef svaret och bekantskapen var gjord. (FÉE, Vie de Linne

s. 271.)
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PORTE, som hade anställning såsom växttecknerska re^m»J

i den botaniska trädgården, ehuruväl språket torde hafva varit

ett väsentligt hinder vid deras konversation, enär han icke kunde

tala franska och hon säkerligen hvarken latin eller svenska.

Naturligtvis försummade LlNN.ffiUS ej att se »det märkwär-

digaste i Paris», Versailles och omnejden,^ men mesta tiden an-

vändes dock till vetenskapliga sysselsättningar. »Här blef LlN-

N.®l göromål att genomgå den wackra Trädgården, att se Jus-

si^ORUM, Tournefortii, Vaillantii, Suriani och andras

herbarier samt dTsnards största samling af böcker i Botaniquen.»

I synnerhet denna sistnämnda »såg han noga igenom», emedan

han däri fann så mycket för sig obekant, att han ansåg sig nu

- kunna utgifva en ny upplaga af Bibliotheca botanica^ upptagande

dubbelt så många böcker som i den första. Han deltog ock i

Bernh. de Jussieus exkursioner med de studerande »öfwer de

fält, som hyste de wakraste örter», och traditionen har en episod

att berätta från en af dessa. Studenterna, som hade för vana att

— ehuru det sällan lyckades — sätta JUSSIEUS förmåga att igen-

känna växter på prof genom att till honom framlämna illa stym-

pade eller genom sammanfogning af bitar från olika arter hop-

lappade växter, vände sig ock en gång till den främmande bo-

tanisten med en obestämbar växtstump, men denne begagnade

tillfället att säga sin franske vän en artighet genom att hänvisa

studenterna till denne, emedan för att här göra en bestämning

^ I de bref, som sedati en lång följd af år växlades mellan Dinn^us
och B. DE JussiEU, förekomma nästan normalt vänliga hälsningar till och

från y>Pater'!> Da SerRE och -»pictrix virgo-», »nobilioris sexus ornamenhim»,

^dulcissirna amica mea» [den jungfruliga målarinnan, det ädlare könets pryd-

nad, min ljufvaste väninna], hvilken han med den vårdslöshet, som den ti-

den var så vanlig vid namns återgifvande, nästan alltid benämnde »Domina
BassaporT». Hälsningarna till henne hafva vanligen en skämtsam anstryk-

ning; än försäkrar han t. ex. i749)» ^tt han talar om henne i drömmen
och att, om han blefve änkling, hon skulle — 7tolens volens — blifva hans
hustru; än kallar han henne (omkr. 1751) sin »ljufvaste, älskligaste fästmö»

o. s. V. — Sin ställning såsom lärarinna i teckning ät de kungliga prinses-

sorna och den ynnest, som hon åtnjöt af DudviG XV, begagnade hon att

förskaffa understöd åt behöfvande, särskildt åt vetenskapsmän och konstnä-

rer. En af hennes skyddslingar var den sedan till Sverige öfverflyttade skulp-

tören Darchevesque, hvilken intager en så framstående plats i vår konst-

historia. Hon afled nära 80-årig 1780.

* Byggnaderna i Paris tilltalade honom ej, utan han gaf i detta afseende
företräde åt både Amsterdam och Stockholm, »Aldrig ges tokugare hus än
1 Paris. Fransoserna äro altid fallne för nye upptog.» (Ofvan citerade

Notat. suhit.)
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måste man vara antingen GUD eller JUSSIEU Deus, aut

Juzsimis)*} — Särskild förnöjelse hade han af »en frij resa» till

Fontainebleau, som JUSSIEU »anstälde pä sin depence» och på

hvilken La Serre var hans följeslagare. Under denna, som va-

rade flera dagar, fick han se »alla de raraste wäxter i Frankrike»,

hvaribland »nästan alla VÅILEANTS orchidéer i full blomma».^

En mycket angenäm och smickrande öfverraskning blef ho-

nom under detta Pariser-vistande beredd. »Den 24 Junii anhöll

Antoine de Jussieu.

Efter kopparstick i Colla’s manér.

Linn^US hos då warande Prseses DU Fay att pi'o hospite [såsom

gäst] få bese Wettenskaps-Academien.» »Efter sessionen blef

han antydd att något dröja, då han derpå feck weta, att Acade-

mien antagit honom till Correspondent». Och än mer, »DU
P^AY föreslog, om icke LlNN-®US hade lust att blifwa Eransos,

derest Academien toge honom till Me‘}ubrum med årlig pension,

men högre hog drog honom till sitt Fädernesland».

* Notiv. Diction. Histor. V s. 71.

^ Bref till HaeeeR ‘'Vo i 738 - — Denna utfärd finnes ock oniordad i

Bull. de la Soc. Bot. de France i88i p. XXXV, där dock felaktigt talas 0111

»l’année bissextile MDCCXDVIII» och således ej om 1738, som ej var skottår.
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Sedan LiNNiEUS i Paris hade inhämtat allt, hvad han i ve-

enskapligt hänseende önskade, började han tänka på hemfärden,

y hans »göromål war ej att lära Franska seder och utländska

i pråk, hållandes före, att tiden på intet sätt dyrare köpes, än då

nan reser utomlands endast för språkens skull. Det war ock

vist, att Linn.®! tid icke tillstadde honom excolera språken,

nen icke desto mindre kom han allestädes fram wäl och lycke-

Bernhard de Jussieu.

Efter kopparstick, antagligen af Langlois.

igen.» Vistandet i Paris, som från början var beräknadt till en

I

lalf, hade utsträckts till en hel månad, och reskassan hade där-

!

inder hopsmält så, att han ansåg sig böra afstå från en färd till

Tyskland, för att i stället på genaste och billigaste väg återvända

I

ill Sverige. Sedan han den i8 juni af svenske ministern Pet. Ax.
I

'LEMING erhållit en öppen anbefallningsskrifvelse,^ begaf han sig

!

ill Rouen. Därifrån »seglar han med en strykande wind och

I

>torm till Categat, der winden straxt wänder sig åt Sundet», så

‘ Demia äges af lektor N. P. Ödman.

I

l
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att han, enli^ anteckning på sagda ministerskrifvelse, den 28 juni

kunde passera Helsingborg på väg till Småland, för att ännu en

gång få se sin gamle fader. I Stenbrohult blef han »med hjer-

tans glädje emottagen, helst han i gubbens egna händer då fick

aflemna många sina utgifna böcker — böcker i ett ämne, uti

hwilket fadren hade så stort nöje».^ »Efter ett par weckors

hemma hwilande» fortsatte han resan direkt till Falun för >at

helsa på sin kiärasta, som snart 4 åhr wäntat på sin kiäre Ulys-

SES.» Där »skedde då straxt en formel trolofning», men »Lin-

N.®US gaf sig knapt en månads tid, för än han reste till Stock-

holm i mening at där sig nedsätta, lefwa och dö».

^ Sam, EiNN.äJi bref till HAnnENBERG ^77^.
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Vistande i Stockholm (September 1738—Oktober 1741). —
Utnämning till professor i Upsala.

Det var i september 1738, som LlNN^US på sin blifvande

svärfars inrådan slog sig ned i Stockholm för att såsom praktise-

rande läkare »där söka sin widare fortun». Den erfarenhet, som

han härvid fick göra, var densamma, som väl merendels kommer

på nybörjarens lott, nämligen att patienterna dröjde att söka hans

hjälp. »Som han war allom obekant», säger han i en af sina

själfbiografier, »wågade ingen i år att anförtro sitt kära lif uti en

• oförsökt Doctors händer, ja, icke en gång sin hund, att han ofta

twiflade om sin fortkomst i Riket. Han, som allestäds utom-

lands blef ärad såsom en P7'inceps Botanicorum, war hemma så-

som en Klimius, kommen ifrån underjordiska werlden,^ så at om
Linn^US nu icke warit kär, hade han ofelbart åter utrest och

lemnadt Swerige.»

Det var i själfva verket endast en tillfällighet, som hindrade

realiserandet af dessa planer. Linn^US stod den tiden i den
! intimaste förbindelse med den store naturforskaren och läkaren

. Alb. von Haller, och denne, alltid ombytlig och orolig, var

I da allvarligt betänkt på att — hvilket han sedan äfven gjorde —
1 lämna sin professors-befattning i Göttingen för att återvända till

' sin lockande fädernebygd. I ett den 24 november 1738 dateradt

‘ Hänsyftning på HonBERGS välbekanta »NiEES Keims vnderjordiske
- ReiscTt.
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bref rådde han LlNN^US, »af hvilken Flora hoppas mera än af

någon annan botaniker», att återvända till ett mildare klimat och

lofvade att, då han själf återkallats till Schweiz, hvilket han trodde

snart skola ske, draga försorg om att LlNN^US skulle blifva hans

efterträdare vid universitetet i Göttingen. »Jag har», tilläde han,

»derom redan talat med dem, som härutinnan helt och hållet

hafva beslutanderätten.» Detta bref, hvilket blifvit afsändt med
en till Sverige resande tysk präst, kom emellertid honom till

handa först den 12 augusti 1739, och då hade förhållandena redan

högst väsentligt förbättrats, så att det svar, som han då ansåg

sig böra sända, blef afböjande, men fullt af tacksamhet mot den

berömde man, som visat honom sådana prof på aktning och väl-

vilja. »Hvad skall jag säga om Eder?» — skrifver han — »Kär-

lek visar Ni mot en främling, inbjuder honom till Eder, vill

lemna honom Eder akademiska värdighet. Eder lärostol och t. o. m.

Eder botaniska trädgård. En broder kan ej vara mera välvillig

mot sin broder, en fader ej handla bättre mot sin ende son,

Jag har träffat samman med många menniskor; flera hafva visat

mig kärlek, men ingen har gifvit mig prof på så stor godhet som

Ni. Det är mig ej möjligt att med ord uttrycka min tacksam-

het, men så länge jag lefver, skall för mig — och för andra ef-

ter mig — Edert namn förblifva heligt.»^

Så förgingo under hösten 1738 några månader, utan att nå-

gon egentlig ljusning i framtidsutsikterna visade sig. Endast en

uppmuntran kom honom härunder till del: vid sammanträde den

27 september föreslogs han till ledamot i Vetenskaps-societeten i

Upsala, och den 4 oktober skedde valet, som genast blef af Prae-

ses illustris, riksrådet GuSTAF BONDE, stadfästadt. >'>Laudatiir

et algeH — han berömmes, men fryser — var ett uttryck, som

han denna tid ej sällan använde.

Då patienterna ej uppsökte honom, beslöt han i stället att

uppsöka dem. »Sedan LlNN^US såg, att han på intet sätt kunde

få någon praxis medica, begynte han freqventera de allmännaste

spisqwarter, hwarest han såg de unge Cavaillerer», hvilka, under

föregifvande af bröstlidanden, sutto där nedslagna, utan att vaga

att dricka ett enda glas vin. »Han tillstyrker dem att wara wid

godt mod och dricka ett qwarter Rhenskt win, med försäkran att
|

han dem wille curera inom 14 dagar, då änteligen 2:ne, som frukt-

löst medicineradt, wågade sitt lif uti hans händer, och dem han

straxt curerade.» Till kamraternas förvåning började dessa ater

* Bref från Einn^us till HAi^nER d. ^''/g ^739-
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appert dricka (lieroice bibebant) och försäkrade, att LiNNiEUS var

I

n utmärkt skicklig bröstläkare, »hwarefter han innom en månads

id fick under sin cur den mästa ungdomen».^ Därefter »begynte

:

lans credit at stiga under de då gängse koppor och frossor»,

l^ivaraf följden blef, att han redan i december kunde meddela en

; än, att »jag är oförskylt kommen i en sådan practique, att jag

‘ rån morgonen kl. 7 intill aftonen kl. 8 knapt får så mycken tijd,

tt jag kan äta en kort middag. Detta gifwer mig wäl en styf-

Carl Linnseus.

Efter oljefärgsporträtt å Hammarby, måladt 1739 af J. H. Scheffel.

* Den inblick, som han härigenom fick i de unga eleganternas lefnads-

‘ ätt, kunde ej gärna ingifva honom några sympatier för dem. Detta fram-
i jar af den i ett hans manuskript (Lachcsis naturalis) lämnade beskrifningeu

I )å en

f>Stockholms cavallicr.

Stiger up kl. Såg, coafferar sit hår, kläder sig,

kl. 10 går på coffehus, dricker ett par tassar coffe, pratar.

I

kl. II expedierar i staden sitt,

i

kl, 12 går på riddarhus torget at höra något nytt.

I

kl. I spisar, altid med i å 2 qvarter win.

I
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wer i pungen, men förtar så aldeles min tijd, att jag ej en timme
hwila kan finna för mig älr mina trognaste wänner.» Och litet

in på det nya året kunde han meddela, att han »har haft alt för

mycket at giöra på ett par månader, mäst hwar dag 40 till 60

patienter».
^

Detta rykte som skicklig läkare, särskildt i bröstsjukdomar,

hvilket han helt oförskylldt hade erhållit, blef icke utan ett vik-

tigt inflytande på LlNN^l framtid. Bland de patienter, som han

på grund häraf erhöll, var ock en riksrådinna, som led af en envis

och retsam hosta, och till lindrande af denna föreskrefvos dragant-

piller, som patienten alltid skulle föra med sig för att, när så be-

höfdes, använda. Sagda förnäma dam spelade en gång kort med
drottning ULRIKA Eleonora, och då måste hon taga ett piller

ur sin dosa. På drottningens fråga, hvad det var, omtalade hon

detta och nämnde sin förträfflige läkares namn; drottningen hade

ock hosta, LlNN^EUS tillkallades, hans ordination hade önskad

framgång och härigenom blef kan känd och mycket anlitad äfven

inom de högsta samhällslagren.

Detta åter hade till påföljd, att LINN.ZEUS i Stockholm, lik-

som på alla andra ställen, där han uppehållit sig, erhöll en infly-

telserik och nitisk gynnare, som på allt sätt jämnade hans bana.

Denne var den bekante grefve Carl Gustaf Tessin, hattarnas

chef och landtmarskalk vid
^

den då pågående riksdagen. Denne,

som hyste det lifligaste intresse för konster och vetenskaper, fick

uppmärksamheten fäst på den unge läkaren och försporde det

bifall, hvarmed hans talrika skrifter blifvit af utlandets lärde häl-

sade. För Tessin var detta nog för att söka af statsmedel be-

reda honom ett understöd, tilldess han kunde erhålla fast plats

kl. 3 går på coffehuset at taga sig coffe älr et glas dricka.

kl. 4 giör någon visite.

kl. 5 går på Castenhof älr någon kiällare, dricker et glas renskt win.

kl. 7 går till Lars på hörnet &c. at taga en hjerpe.

Sedan spelar till in på natten; går hem, Gud wet hwar.

Äntel. får frossa älr hectique.

En Engelsman räcknade således efter hwad han giorde hwar timme och

hwar dag hela åhret, som war nästan samma; satte straxt pistolen för huf;det

sejandes: en sådan är ej wärd lefwa.

Accedunt e terra Holmiam florentissima aetate, facie rosea, labellis sua-

vissimis Cupidinem ipsum provocantibus, ast absoluto anno exaridi, exsucci,

pallidi.» [De komma från landet till Stockholm i sin mest blomstrande ålder,

med rosiga kinder och tjusande, själfva kärleksguden utmanande läppar,

men efter ett års förlopp äro de förvissnade, saftlösa, bleknade.]

^ Bref till C. F. Mennander d. Vi 2 *73^ I739-
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Ijed tillräcklig aflöning. Därför »låter han kalla LlNN^UM till

l^g och frågar honom, om han hade något att söka wid Riksda-

[än, som han war försäkrad, at Riksens Ständer skulle anse för

lut nöje att gynna en Swensk, som så mycket distingueradt sig

^comlands. Och fast LlNN^US sade sig intet hafwa att söka,

id han honom ändå betänka sig till dagen efter och då komma
ven»0 Uppmuntrad häraf, uppsätter LlNN^US en den 24 nov.

738 daterad och till riksdagens sekreta utskott ställd ansökan,

,ieri han förmäler om des anwända flit uti Historia naturali samt

i des utrikes resor utgifna 14 wärck uti botaniquen, hwilka wid

loeidska Academien uti publique föreläsningar brukas, som ock at

ponom innan afresan i England och Holland stora förmåner blif-

it budna, begärandes at med något gratial blifwa understödd,

'.[ dess någon public beställning för honom kunde yppas». ^ Nå-

on bestämd summa angafs ej, liksom ej heller den fond, hvar-

uån medel skulle tagas. En nyförvärfvad vän, kapten MÅRTEN
r-RlEWALD, föreslog därför, att »äfter LlNN..<EUS förstode Mine-

.logien», skulle han »söka få i BergsCollegio de hundrade ducater

virligen, som han för detta innehaft och nu woro ledige». TesSIN

Ålade detta samt uppmanade LinNuE:us att till sin ansökan foga

11 »pro Memoria» och att följande dag, försedd med sina papper,

vnöta sig kl. 10 i secreta utskottsförmaket». Så skedde, och

1 agens sammanträde — det var den 7 december — afslöts med
i;t »Herr LandtMarskm anmälte et Memorial ifrån Medicinae

:'octoren Lin^US (!), hwilket Hr LandtM.m eij kunnat undgå at

mottaga, fastän det mycket är lidit på riksdagen, och hemstälte,

rn Secr. Utskåttet det wille anhöra».

Detta bifölls. Memorialet upplästes jämte promemorian, hvari

i iNNuEUS »föreslår at blifwa benådad med samma gratial af 600

th. S:mt, som Capitain Triewald åhr 1726 blifwit tillagt, men
udan indragits, uppå BergsCollegii extraordinarie stat, då han om
Vintern för den i BergsCollegio ausculterande Ungdomen will

'isa öfwer Collegii Cabinett, och om Sommaren uti Audito7'io

'lustri^ öfwer Botaniquen». Tessin, biskop Er. Benzelius och
era andra tillstyrkte lifligt denna LlNN^l ansökan och framhöllo

‘ Den i det följande lämnade redogörelsen för beviljandet af ett gratial

: Linn^us grundar sig nästan uteslutande på officiella, i Riksarkivet förva-
nde handlingar. De på äldre dagar skrifna själfbiografierna hafva därigenom
unnat väsentligt kompletteras och rättas.

^ Secr. Utsk. prot, d. 1738- — Själfva ansökan har oaktadt allt le-

inde ej kunnat anträffas.

® En till föreläsningar^använd sal^i Riddarhuset.
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därvid särskildt, att, »om han här cij wardcr på något sätt hulpen

lärer han i brist af underhåll gå uhr Riket; i anseende hvvartill

en och annan sig yttrade, det et gratial för honom af 600 dir.

S:mt eij wore för mycket». Några — underståthållaren A. VON
Drake, biskop Er. Benzelius och presidenten friherre C. Cron-

STEDT — ville t. o. m., att man i ännu vidsträcktare mån .skulle

använda I.INNZEUS såsom föreläsare, nämligen »öfwer Oeconomien

Mårten Triewald.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

i Riket, på det Undersåtarne och jemwäl en dehl, som komma

till Riksdagar, måtte få derom bättre underrättelse, än man uti

deputationer och annorstädes ibland finner dem derom hafwa,

fastän de elliest kunde wara wäl intentionerade», samt »pa det

Ungdomen eij mätte gå i lättja, utan få tillfälle at lära det, som

nyttigt är». Emellertid »slötz, at des [= LlNN-®l] Memorial re-

mitteras till Stats-deputationen, hwarhos denna des ansökning i

bästa måtto recommenderas».
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Statsdeputationen ställde sig ej heller ovillig mot det väckta

förslaget, men måste dock framhålla, att som Triewalds gratial

»wid bem:te Capitaines befordran till Fortificationsstaten straxt

:

blifvit indragit och medlen till andra Riksens förnödenheter an-

i: slagna, så är det samma gratial nu icke mera at tillgå, ej heller

i
kan StatsDeputationen, i anseende till statswärkets släta tillstånd,

jjgifwa anledning till det af Doctor LlNN^O begärte understöd af

jj statsmedlen». En utväg vore dock att taga den önskade summan

paf de »under Kongl. BergsCollegii disposition stående medel»,
I

.hvilket förslag hemställdes till sekreta utskottets vidare bepröf-

• vande. ^ Detta lämnade ock härtill d. 17 mars sitt bifall, hvar-

tefter ärendet hänsköts till ständerna. Hos dessa röntes icke rin-

£gaste motstånd,^ utan redan d. 18 april afgick härom skrifvelse

itill Kungl. Maj:t, som — med förklarande, att LlNN.^US »till

•.widare upmuntran och in till dess han med någon tienlig beställ-

ining kan warda ihogkommen, förtienar at på något sätt hugnas

(och understödias» — härtill d. 14 maj lämnade sitt bifall och i

'skrifvelse till Bergs-collegium ålade detta att »draga försorg, det

!merenämde Doctor LINN4EUS sådana 600 dir S:mt wärkeligen

:må till godo niuta».^ På grund häraf kallades han ofta och be-

; nämnde sig äfven själf Kongl. botanicus, fastän någon fullmakt

:på denna titel ej blifvit för honom utfärdad.

Denna ekonomiska fördel var icke den enda, hvarför LlN-

'N^US hade Tessin att tacka. Under den personliga beröringen

( dem emellan blef nämligen den senare så intagen af den unge,

'Spirituelle naturforskaren, att han längtade att såsom en rekreation

i under de politiska striderna, hvari han tog en så verksam del, få

I några stunder dagligen med denne samspråka i vetenskapliga äm-

inen. »Gref Tessin offererar därför Linn^EUM i sitt hus den

1 kammar, som han sjelf bebodt, då han war ungkarl, samt fri taf-

tfel», »at hafwa sälskap wid måltiderna, då han woro mer allena.»

. Linn.®US mottog anbudet med tacksamhet, lämnade sin förre

^ Stats-Deput:s protok. d. ^ 739 -

® Se protok. i R. o. A. d. 20, Prestest. d. 22 och Borgarest. d. 20 mars
s samt Bondest. d, 10 april.

® För att få uppbära detta gratial, räknadt »från Kgl. Maj:ts resolutions

d dato», måste Einn^us mot slutet af året ingifva en »supplique», livilken d.

> 8 nov. föredrogs i rådskammaren. Efter det att statssekreteraren Bonbau-
n' SCHiöiyD anfört tvenne prejudikat, bifölls denna ansökan. Med anledning
i häraf afgick sedan från Kgl. Bergskollegium d. 22 nov. en skrifvelse til^

^ Kungl. Statskommissionen angående medlens utbetalande, på sätt som Ein-
n.3vUS önskat.

L in n é. 17
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värd och »upptogs i Gref Tessins hof»,’ där han sedan vistades,

tilldess han såsom nygift fick inflytta i eget bo. Naturligtvis

blef han härigenom bekant med en stor mängd af »de förnämste
wid Riksdagen >, hvilka plägade hos Tessin hafva sina samman-
komster, och till följd häraf »blifwer LlNN^US allmänt (skämtewis)

kallad af Hattarne deras Årchiater, hwarigenom LlNN^l practique

steg otroligt, at han allena hade den så stor, som alla de andra

medici tillsammans».^ Under de förtroliga samtalen knöts ock
mellan Tessin och Linn.®US ett band af ömsesidig beundran

och tillgifvenhet, som sedan alltjämt med rörande innerlighet för-

enade dem, och som först döden kunde sönderslita.
^

Också var TeSSIN väl förtjänt af Linn^I varma tacksamhet,

ty han var outtröttlig att på allt sätt bevaka dennes bästa. »En
kort tid där äfter», såsom LlNN^US själf berättar, »sänder vice

Ammiralen Ankarcrona äfter mig [och] frågar, om jag ej sökte

Ammiralitets Medici-sysslan i Stockholm, som då woro vacant»

efter doktor N. BoiJ, hvilken d. i jan. 1739 aflidit, »äfter jag

kunde bruka inhemska växter, som mindre kostade.» Därjämte

lofvade han, »at om LlNN.^US wille söka sysslan, han då skulle

komma alena på förslaget, hwilket skedde». Den 3 maj utnämndes

han af Kungl. Maj:t till innehafvare af denna plats, hvarigenom

han fick »altså 2700 dir årlig inkomst på ordinair stat». »Då

jag sedermera», säger LlNN^US, »frågade orsaken, sade Ammi-
ralen, att Gr. Tessin mig recommenderat.» Den uppenbara

ynnest, hvarmed LlNN^US af rikets högst uppsatte omfattades,

torde dessutom varit orsaken till att Collegium Medicum, som

^ När detta skedde, synes framgå af följande ord i ett bref till Tessin

d- Vi 1757- *-A-tt aldrig förgäta E. Bxc:s mig så högt ertedda nåd, har jag

ifrån den 28 juni 1739 aidrig glömt att, då jag tackar min Gud för maten,

alltid bedja honom wälsigna Gref Tessin.» — Utanskrifter på bref från J.

Burman och Ceifeort upplysa, att Linn^us i början af sitt Stockholms-

vistande bodde »chez Monsieur Guieeaume Meister».
^ Några få spridda förteckningar på patienter under denna tiden visa,

att bland dem funnos medlemmar af familjenia Oxenstierna, De Geer,

Adelsvärd, Ekebead, Höpken, Ehrenswärd, Kurck, Gripenstierna,

Stiernman, Ehrenstam, Gathenhieem, Tersmeden, Nordenfeycht,

Bergenstierna, Sture, Gyeeenkrook, Reenstierna, löwenhielm,

Oeivecrona, Hastfehr m. fl.

3 I ett d. 7 i 3 1740 från Paris till Linn^EUS skrifvet bref yttrar

Tessin bland annat: »c’ est moy que vous dois des remercimens de la prefe-

rence que vous aves bien voulu m’accorder en acceptant chez moy un mauvais

logement, ce qui me procuroit Tagrement de votre societé, dans un tems, ou

je pense que la mienne etoit assez insipide par les circonstences critiques ou

je me trouvois.»
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annars med synnerlig noggrannhet öfvervakade efterlefnaden af den

i kimgl. förordning, som stadgade, att ingen utomlands promoverad

medicine doktor finge utan föregående, inför sagda collegium

aflagd examen inom riket praktisera, helt och hållet underlät att

• ställa någon sådan fordran på LlNN^US, utan fullständigt blun-

, dade för lagöfverträdelsen. Han intog f. ö. nu äfven i Stockholm

.en i vetenskapligt afseende så bemärkt och framskjuten ställning,

Jonas Ahlström (Alströmer).

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

att det antagligen mötte betänkligheter att uppkalla honom till

förhörs undergående.

Bland de många bekantskaper, Linn^EUS vid denna tid gjorde,

satte han synnerligt värde på den med »den witre Capitain Trie-
WALD, som medelst Experimental-Physiqvens införande i riket

redan blifwit allmänt älskad. Denne Capitain Triewald gick
nu hafwande med en Wettenskaps-Academies inrättande på mo-

’ dersmalet i Residence-staden, om hwilken han ofta öfwerlägger
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med Baron HöPKEN och Doctor LlNN^US, som äfwen associerar

sig den af sitt P^ädernesland så högt förtjente JONAS Ahlström»
och friherre S. C. BjELKE. Resultatet af dessas öfverläggningar

finner man af följande inledning till det första i den nuvarande
Kungl. Vetenskaps-Akademien förda protokollet:

»Anno 1739 d. 2 Junii

klåckan 9 för middagen.

Sammanträdde Herr Ahlström, Andr. HöPKEN, S. C.

Bielke, Carl Linn^us och Mårten Triwald första gången

uti Auditorio illustri på Riddarhuset i Stockholm, till att giöra

en begynnelse af ett påtänckt Sälskaps inrättande, i den afsicht,

at des Ledamöter medelst flitiga försök och all möjelig upmärck-

samhet skulle söka at uparbeta, förkofra och här i Swerige kring-

sprida kundskapen uti Mathematique, Naturkunnighet, Oeconomie,

handel, nyttiga konster och Manufacturer, samt at wid deras sam-

mankomster gemensamligen öfwerlägga om de af dem samlade

påfund, försök och anmärkningars ricktighet, som de sedermera

till det allmännas efterrättelse och bästa ämna å trycket utkomma
låta, på sätt, som sådana sammankomster på flere utrikes orter

redan tillförene blifwit inrättade, igenom hwilcka icke allenast de-

ras egna land mycken heder, utan ock det menniskliga släcktet i

gemen mångfalldig förmån tillflutit, så wäl igenom den tillwäxt,

som sielfwa Wetenskaperne wunnit, som den utaf dem och deras

application försporde wärckeliga nyttan i det allmänna lefwernet.

Sedan samtel. Herrarne sig nidsatt och yttradt deras gemen-

samma önskan wara, at efterkommanderne i långliga tider måtte

få orsak at med lika fägnad påminna sig denna dagen, som de

sielfwa nu sedt honom komma, då de i förtröstan af en så wäl-

signad framgång, som deras uppsåt är rent och lofligit, fa giöra

en början af länge efterlängtade sammanträden i Stockholm till

de Wetenskapers förkofran och fortplantande, som jemte flit och

idoghet alstra af sig lofwärda slögders samt all hushåldnings

upkomst», — hvarefter det egentliga protokollet börjar.

Sådan var den anspråkslösa början till den institution, som

sedan så kraftigt utvecklat sig och som så väsentligt bidragit till

naturvetenskapernas främjande i vårt land.
^

Ett af de första göromålen, sedan ofvannämnda fem herrar

»funderat Academien», var att »kasta lott om rum och anseende»,

* En utförligare redogörelse för Vetenskaps-Akademiens uppkomst läm-

nade Linn^us senare P. WargenTin i ett bref, som finnes bifogadt såsom

bilaga VI.
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och därvid erhöll LlNN^US nummer 4. Därefter kastades lika-

ledes lott om, hvilken under de första månaderna skulle vara prae-

-ses, och därvid träffade denna LlNN^US. Härigenom hände det,

att han »innom en månad blifwer ptibliciis Docens på Riddarhuset

med pc7ision, Medicus wid Ammiralitetet med lön, och förste PrcE-

ses af Academicn med distinctiouf>

.

Anders Johan von Höpken.
Efter oljefärgsporträtt, måladt 1762, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

Allt hade således i Stockholm gått honom så väl i handom,
s att det t. o. m. öfverträffade hans djärfvaste förhoppningar. Han
f hade vunnit både anseende och inkomster. De senare uppskattade

han till 9,000 dir kpmt årligen, och därför »höll LlNN^US före

p nu wara tid att fägna sig af sitt arbete och därföre begärar bröl-

!» lop». Hans blifvande svärfar, en ekonomiskt försiktig man, hade
p nu ej längre några invändningar att göra. Trefaldighetssöndagen

' L^- 17 juni] reste han från Stockholm, hvarefter »han d. 26 Junii
' H39 på sina Swärföräl drars gård wid Fahlun, Sweden, får äga sin
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länge äfterlängtade Brud, Sara Elisabeth Mor^a».^ Bröl-

lopet firades med gammaldags fröjd och gamman, och det sak-

nades ej heller bröllopsverser, hvari en Upsala-vän skämtar smått

med brudgummens nya system och hans upptäckt af »en monan-

drisk lilja» i Dalarna. Smekmånaden tillbragtes därstädes, men

»äfter en månads nöje i Fahlun reser LiNN^us åter till Stock-

holm, att bewaka sine antagne syslor». Under det ansträngande

arbetet med dessas skötande fann han sedan glädje, trefnad och

vederkvickelse i sitt eget nya hem, och han försummade ej att

omtala sin lycka för vänner och bekanta. ^ Denna lycka blef än

Sveden.

Efter afbildning i Ny Illustrerad Tidning.

ytterligare ökad, då han från Falun, där hans hustru någon tid

vistats, fick den efterlängtade underrättelsen, att han d. 20 januari

1741 kl. 7 på morgonen erhållit en son, åt hvilken i dopet d. 23

s. m. gafs namnet Carl. ^ Ej under därför, att han kunde säga:

^ En biograf (J. J. v. LiTTROW i Geschichte der induktivcn Wissenschaftcn

(1841) III p. 231) lämnar den öfverraskande uppgiften, att Linn^us ingick

äktenskap med en viss »Madam Fahlun». >Mehr in brutaler Ignoranz hat

auch nie ein Franzose geleistet», förklarar hans landsman IM. J. ScheEIDEN.

* Jfr bilaga VII.

® »Audivi .... te tandem esse beatum, scilicet uxoreni duxisse, hinc et

invenisse illud, quod physici vocant centrum motus, chemici punctum satura-

tionis et mathematici incofnmensurab7le.'f> (I. LawsON i bref till Linn. d. /»

I739-)

« Se bilaga VIII.
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»Uti det wälstånd, Gud och Gr. Tessin mig satt, lefwer iag

mycket nöj dt, wäl och rikliga.»^

Det fordrades emellertid nu i sanning LlNN^I hela, hart

när otroliga arbetskraft att medhinna allt, som han hade att be-

: ställa. »Oändelige patienter» i hans privat-praktik togo hans tid

t

betydligt i anspråk och amiralitets-läkarsysslan var förvisso ej

j

någon sinekur. »Barraquerna», d. v. s. flottans sjukhus på Skepps-

I

holmen, inrymde nämligen dagligen loo ä 200 sjuka, hvilka han

; med tillhjälp af en amiralitetsfältskär och en underkirurg hade att

sköta. Linn^US åtnöjde sig härvid ej med att endast tänka på

!, ordinationer för sjukdomarnas häfvande, utan gjorde ock med ifver

r undersökningar öfver de enklare läkemedlens verkningar samt bör-

Kullerstolar, begagnade vid Linnaei bröllop och länge förvarade på Sveden.

jade anläggandet af en botanisk trädgård,^ väl hufvudsakligen för

medicinalväxters odlande. Därjämte utverkade han sig tillstånd

^ Bref från Linn. till Tessin d. ^'/4 ^74°- — Enligt anteckningar i en

på Upsala univ, bibliotek befintlig almanack för 1741 ,
som tvifvelsutan till-

hört någon af landshöfding N. ReuTERHOEMS familj, fanns då i Stockholm ett

litet ordenssällskap, hvars medlemmar buro herde- och herdinnenamn. Lin-
N^us och hans unga fru gingo där under namnen CeEON och SeminTE.
Ofriga medlemmar däraf tillhörde familjerra Reuterhoem, Tieas, Rosen-
vSTEDT, LEIJONSKIÖED, ÅkERHIEEM. DE EA GRANGE, BOYE, LIEEIEHÖÖK,
Tham, Gerdes. Aminoff, GyeeRnborg, Meijerheem, Adeer m. fl. —
Under denna tid använde Linn^EUS torkade Linncsa-hlommor, som »lagde i

The waten gör en behagel. lukt», hvarför han ock härmed »tracterade många
hruentimmer under namn af Cap Thé, men NB. man bör ej lägga mycket
demti, ty hon är då något widrig». (Anteckn. af C. v. Linné d. y. i Linn.
Soc;s bibliot.)

* Bref från Linn. till B. de JussiEU d. 7o *739-
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att därstädes verkställa liköppningar. ^ Härigenom blef han en af

de första patologiska anatomerna i vårt land, hvilket under hans
framtida lärarverksamhet inom Upsala medicinska fakultet tvif-

velsutan blef af stor betydelse för den svenska läkarbildningen.

Därjämte hade han att tänka på sina offentliga föreläsningar,

som 1739 och 1740 fortgingo om somrarna i botanik och om
vintrarna i mineralogi. Den första^ hölls i maj 1739, då han
framställde växtvärldens betydelse och gagnet af botanikens stu-

dium samt redogjorde för den plan, som han vid sina föreläsnin-

gar ämnade följa. Han nöjde sig emellertid ej med blotta kate-

der-föredrag, utan han inbjöd äfven åhörarna att »med sachta

spatserande besöka åcker och äng, blomsterrika parker och lun-

dar kring Stockholm».^

Följande år öfvergick han till sitt andra föreläsningsämne, mine-

ralogien: »Pan tillstädjer mig nu ej examinera Diurriket», yttrade

han i sitt inledningstal (d. »ty en dehl hafwer han giömt i haf-

sens diup, en dehl commenderat uht till de södre länder öfwer win-

tren, en dehl giömt i wrår och hohl, en dehl kiört till skogs, en

dehl aldeles dödat. Florae hela liufwa blomsterarmé ligger i

winterquarter och sofwer som biörnen; må jag altså wända mig

till Plutonis undersåtare, som hwarken blekna för wintrens kiöld

äl:r kutra för sommarens wärme.» De afhandlade ämnenas ny-

het och framställningens liflighet samlade en »talrijk skock af

åhörare»; i ett bref (den ii april 1740) till Tessin kunde

han meddela: »Förliden sommar och höstas läste jag publice

Botaniquen, i winter och ännu continuerar jag i Mineralogien

öfwer Bergs-Collegii stensamling med 300 åhörare eller så

många, som TriewaldS rum på Riddarhuset kan knappast

emottaga; [jag] hade aldrig förmodat, att hwarken så många

af wåre landsmän derföre skolat haft lust, eller att jag så, i denna

delen, kunnat gjort dem så åstundadt nöje, som de sig märka

låta.»"^ Säkerligen ansåg ock mången åhörare, 'att han »mehr

^ Bref från Linn. till SauvagES d. ^7i i74°-

2 Se Bilaga IX.

^ Första föreläsningen afslutades med tillkännagifvandet: »De Herrar,

som i morgon äffter aftonsången med mig willia se på några inhemska wäx-

ter och deras egenskaper, täcktes möta mig wid Horns tull äffter aftonsån-

gen praecice kl. 4, där wäderleken och regn ej förhindrar. Jag skulle intet

se, att söndag härmed ohälgas, såsom ingitiug kan wara iunocentare än

admirera Skaparen af wärket.»

^ Manuskripten till den första botaniska och samtliga de mineralogiska

föreläsningarna finnas i Linnean Societys bibliotek.
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skulle profitera här af, än [om] han lärde all logica, metaphysica,

Historia, Poesie, eloquentie, grsekiska, Hebraeiska i werlden».

Ej ringa tid och omtanke kräfde ock den späda Vetenskaps-

akademien, och isynnerhet var detta förhällandet under de fyra

första månaderna af dess tillvaro, då LlNN^US var praeses och

således ex officio förpliktad att befrämja dess bästa på en mängd

olika områden. Svårigheterna voro så mycket större, som Sverige

Sten Carl Bjelke.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Kontrollör E. Bergmansson i Helsingfors.

ej ägde någon liknande inrättning, hvilken i större eller mindre
man kunde tjäna såsom förebild. I Upsala fanns visserligen se-

dan 1710 vårt lands första vetenskapliga samfund, Kgl. Veten-

skaps-societeten, men meningen med den nya Vetenskaps-akade-

mien var snarast att bilda en motsats — eller, om man så vill,

ett komplement — därtill. Den förra skulle, hvad publikationerna

beträffar, vara en föreningslänk mellan Sveriges och utlandets ve-

tenskapsmän, hvadan språket måste vara latin och innehållet rent
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vetenskapligt; den senare skulle däremot meddela värt eget lands

inbyggare sådana iakttagelser, som i ekonomiskt afseende voro

gagneliga, och till följe häraf skulle allt vara skrifvet på svenska.

»En ren kärlek för det Allmänna och en förnuftig ömhet för en-

skylt wälgång» skulle vara det unga samfundets drifkrafter; äm-

nen för verksamheten skulle vinnas genom »at undersöka och ut-

forska Naturens hemligaste gömmor», men däremot skulle man
»utmönstra» sådana vetenskaper och konster, som »dels äro fo-

ster af en öfwerglänsande qwick inbillning, dels hafwa sin grund

uti en sagolik Älderdom, dels uti det fåfänga nöjet at se en

osäker samling af Anor och Skiöldemärcken genom otaliga må-

lade grenar sig utsprida». Vetenskaps-akademien hade därför i

sin början snarast samma uppgift, som nu Landtbruks-akademien.

Meningen var ock från början, att dess namn skulle blifva Oeco-

nomiska Vetenskaps-Societeten, men på tillrådan af And. Celsius

utbyttes detta mot det ännu använda.

»Grundreglernas» antagande vållade ringa besvär, emedan

dessa på förhand voro af HÖPKEN uppsatta. Det i början vik-

tigaste var att få flera och lämpliga medlemmar. Under LlN-

N^I presidii-tid invaldes 30 nya sådana, och bland dessa fanns

ett ej ringa antal af hans gynnare, såsom landshöfding Reuter-

HOLM, domprosten Ol. Celsius, professorerna And. Celsius,

Roberg och Klingenstierna, assessor Mor^us^ m. fl. Hvil-

ken vikt LlNN^US lade på att själf få öfvervaka dessa första in-

val, framgår af protokollet för d. 9 juni, enligt hvilket han hem-

ställde, »emedan han snart på någon tid wore nödsakad at giöra

en resa härifrån Stockholm i en wiss angelägenhet [för att gifta

sig], det ingen då i des frånvaro till ledamot antages», »hwarwid

Ledamöterna ingen ting hade at ehrhindra». Till yttermera visso

beslöts på LinNuEI yrkande vid följande sammankomst (d. 16

juni) ännu en gång, »det inga Ledamöter uti Rötmånaden och

Hr Praesidentens frånwaro måtte tagas in i Academien».

Svårare än att erhålla medlemmar var att bekomma medel

till utgifternas bestridande, särskildt till tryckning af de hand-

lingar, som skulle utgifvas. De förmögnare bland medlemmarna

lämnade emellertid frikostiga bidrag; LlNN^EUS och andra min-

dre bemedlade offrade hvar sin dukat, hvarjämte några af dem,

' Vet. Ak. Handl. vol. i företalet, författadt af vON Höpken.
^ Äfven N. Rosén hörde till dem, som härunder invaldes. Att ingen

ovilja mot honom å Linn^i sida då förefanns, framgår däraf, att då förslag

därom (d. ®/g) af S. C. Bjeeke väcktes, »Hr Praesidenten sade det nu wara

femte gången af honom [Linn^^us] skiedt».

I

\
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däribland LlNN^US, efter första häftets utkomst gåfvo ytterligare

en sådan mot några exemplar af publikationen. Äfven gåfvor in

natura (t. ex. möbler) erhöllos, och d. 20 juni skänkte LlNN^US

ett exemplar af sin Hortus Clijfortianus, hvilken jämte »2:ne chi-

nesiska böcker om Oiyza och Bombyx» [ris och silkesmasken], som

kort därefter öfverlämnades af superkargen vid Ostindiska kom-

paniet H. Tourloen, sålunda kom att bilda grundstenen i Ve-

tenskaps-akademiens nu så rika bibliotek. Äfven gjordes under

LlNN^I presidium första början till den storartade institution,

- som nu bär namnet Riksmuseum, därigenom att herr AhlströM
; d. 18 aug. »gaf up till Academien några sälsama swampar, som

wuxit uti et skep mellan garneringen och utsidan», och som

»skulle förwaras här wid Academien». Härtill kommo snart några

petrifikat från Konstantinopel, kinesiska guldfiskar i sprit m. m.,

- som nödvändiggjorde anskaffande af ett skåp till samlingens för-

varande. Naturligt är, att sällskapets ekonomi vid sammankom-
' sterna ofta kom på tal, och flera voro de förslag, som då fram-

kastades rörande kassans förökande^ och utgifternas minskande.^

Ännu större ifver lade LlNN^US i dagen för att erhålla så-

dant, som skulle kunna intagas i Handlingarna. Knappast någon
^ sammankomst hölls, då LlNN^US ej ställde uppmaningar till

medlemmarna i allmänhet eller enskilda af dem att snarligen in-

komma med några »rön». Själf föregick han med godt exem-

;
pel; den första afhandling, som anmäldes, var hans Bön om wäx-

> ters planterings grundat på Naturen, hvarmed ock Handlingarnas

i första del begynner. I den berättelse, som han vid presidiets

’ nedläggande lämnade öfver akademiens verksamhet, kunde han

ock uppräkna ej mindre än 18 »observationer» öfver de mest

olikartade ämnen, som af 15 ledamöter inlämnats. Men också,

då »grundreglerna» skrefvos, »dref LlNN^US så långt, at eho

Ledamot eij ingifwer på 2 åhr någon observation, skulle såsom
owärdig uteslutas».

^ Exempelvis: »Hr Secreteraren von Höpken yttrade sig, det han wille

hiuda till at disponera en wiss fru, som skulle wara sinnad at giöra et te-

stamente till Upsala på 20,000 dir k:mt, at hon den summan hit till denna
inrättning gifwa skulle, hwilket project behagade Ledamöterna mycket wäl.»

I 739 -)

Så t. ex. då Censor librorum skulle hafva betalning för att han läm-
nade tillstånd till tryckning af Handlingarnas första häfte, beslöts (d. ^Ys) ^ör
denna utgifts besparande, att han skulle väljas till ledamot, »hälst som det
ar bekant, at han dessutom är en witter och lärd man». Beslutet upphäf-
des dock vid en följande sammankomst; i stället beslöts, »att Academien
trycker på egit bewåg sina handlingar, utan någon Censur».
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Sammankomsterna under denna tid — vanligen 2 eller åt-

minstone en i veckan — upptogos till ej ringa del med upplä-

sande af de meddelade »rönen» samt däraf uppkomna anmärknin-

gar och öfverläggningar. Äfven härvid synas LlNN^l åsikter ut-

öfvat ett dominerande inflytande. Så t. ex. i den flera gånger
återkommande frågan, huruvida man ej borde afstå från publice-

rande af sådana upptäckter, hvilka voro till gagn ej blott för

Sverige, utan ock för grannländer.^ LlNN.^US uppträdde här-

emot mycket bestämdt, ty »det skulle strida emot naturen, liksom

det, at iag intet wille giöra mig sielf godt, när jag kunde, på
det min granne ej eller måtte få något gagn deraf», och hans

mening blef äfven den segrande. Rent vetenskapliga spörsmål

kommo mera sällan under diskussion, men när så skedde, undan-

drog sig ej LinNuEUS att lämna upplysningar och uttala sin från

andras afvikande mening. Så t. ex. då »man fick tillfälle att nå-

got tala, hwarifrån de stenar måtte wara komna, som dels ligga

lösa på mareken, dels ock på höga berg, dit de hwarken af Ska-

paren synas från början wara lagda, ej heller sedermera med några

krafter kunnat uphäfwas». En ledamot såg däri en odisputabel

följd af »den almenna rubning, som genom syndafloden skiedde

öfwer hela jordkulan»; en annan framlade den meningen,

»at en slik söndring hade skiedt, under det Frälsaren led på

korset». LlNN^US åter fann däri ett bevis bland många andra

på en fortgående vattenminskning, men kunde ej finna, att »deraf

skulle följa, at en almen watnflod en gång warit öfwer hela jor-

den». Likaledes då det omtalades, att »en man nedre wid

Ahlingsåhs upfunnit et nytt och särdeles sätt på slagruta, som

^ Förnämligast gällde detta om en af amiralitets-apotekaren J. Sai,-

BERG upptäckt »träbalsam», genom hvilkens påstrykande trä skulle förvaras

mot förruttnelse. Linn^EUS påminde upprepade gånger om detta »nya på-

fund», ty »bela staden», sade han, »är nu blefwen pikhågad at få se et så gagne-

ligit påfund, hwaraf det meniga Samhäldet skulle tilflyta så mycken fömion».

Upptäckaren åter »hölt före det wara ganska eftertänkeligt at uptäcka sådana

ting, hwaraf wåra grannar skulle göra sig en S5mnerlig förmon och förkof-

ring». Den framstående Stockholmsköpmannen Thomas Peomgren yttrade

ock den åsikten, att man ej borde »uppenbara en sådan lönlighet, som fram-

deles skulle 1:0 sätta wåra trästycken i wanpris hos fremmande, handelen til

ingen särdeles båtnad; 2:0 Skulle träbygnader intet kunna rutna, så kommo

mycket folck at mista sina arbetslöner, som nu deraf hafwa sin födo; 3:0

Men enkannerlrn skulle Ryssen, wår slemmaste granne, weta gagna sig deraf

til sin flottas conservation, som derigenom, at hon måste ligga i friskt wat-

ten, altför snart rutnar bort». Akademien förklarade sig ej gilla dylika åsik-

ter, men SaebeRG lät ändock sin »träbalsam» förblifva en »lönlighet» un-

der flera år.
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skulle slå på särskilta sorter af metaller», förklarade LlNN^US

helt bestämdt, att han »hölt före, at detta är bara et uppenbart

swek, hwarigenom wår Nation blifwit mer än altför ofta sweken

'

af främande, och wille således intet tala derom» — och detta,

fastän AhlstrÖM, Höpken och Triewald uttalade afvikande

I

meningar.
^

Mesta tiden af sammankomsterna upptogs dock af organisa-

tionsärenden. Man öfverlade om ceremonielet vid praesesomby-

ten och nya ledamöters introducerande, om vidden af praeses’

myndighet^ och ledamöternas inbördes ordning, om anskaffande

af protokollist, vaktmästare, ritmästare, kopparstickare och »en

Vignett i första delen af Vetenskaps-Akademiens Handlingar.

beskiedelig boktryckare», om utverkande hos Kgl. Majit af »pri-

vilegium för Academiens acter, at ingen dem må äftertrycka»,

om notificering i avisorna om akademiens inrättande, om anta-

gande af en »devise» och »inscription» åt akademien, som på
LinNuEI förslag »skal wara en gammal man, den der planterar et

palmträd, och denna öfverskrift: in futm'us usus» »elr för efter-

kommande på svenska», om handlingarnas format, stilar (svenska

eller latinska, hvarom vidlyftigt tvistades), titel, pris m. m. I

’ Däremot deltog han ej, då man »kom af et tilfälle at tala åtskilligt om
Potatos», ocli då man önskade, *at denna fruckten måtte blifwa mera kunnig
och ymnigare i wårt land», emedan däraf kunde göras »poudre och Amidon
elr stärkelse», hvartill >mycket hwete här spilles bort årl:n».

® Särskildt stadgades, att praeses »äger macht imponera silentium, då
flere wilja tala tillika», så att »ingen måtte falla den andra i talet, förr än
han utsagt sin mening».
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dessa frågors afgörande deltog LlNN^US med mycken ifver ochl

vanligen blef det han, som bestämde besluten. Särskildt fram-*

höll han, att akademien borde vara »öm och mohn om en skiär

och prydelig Svvänska uti sina skrifter. Och som detta icke är

hwars mans gåfwor, utan kräfjer en wiss man, som der uti äger

god insicht», och emedan han »hördt Majoren PlHLGREN wara

ganska lyckelig i detta mål», så föreslog han dennes val till le-
'

damot, »såsom den der endast skulle genomlöpa de skrifter, som '

komma under Academiens namn at tryckas». Själf var han fullt |

i

medveten om sin svaghet i svenska språkets stafning, hvarför han

fäste såsom villkor, då »rön» af honom inlämnades, att »Swen-

skan skulle ränsas och hyfsas, innan det kan gifvvas ut».

Med september månads utgång (1739) var tiden inne för LlN-

NuEUS att nedlägga presidiet, då han enligt grundreglerna »war|

befalt att hålla en liten sermon wid afskedstagandet. Men LlN-

N^US håller i stället [den 3 okt.] en formel oration om MärkX
wärdigheter uti Insecte7'na

, hwilket mönster sedermera allå^

Praesides efterfölgt.» »Detta tal», heter det i protokollet, »fants

wara så sammanfattat, at det enhälleligen af Academiens Herrar^^

Ledamöter beslöts uppå Academiens omkostnad skulle tryckas

med latinska bokstäfwer.» Att belåtenheten med LlNN.^US så-

som praeses var allmän, framgår äfven däraf, att då ny praeses för 1740

års sista kvartal skulle utses, var LlNN^US en af de fyra, som

därtill uppsattes på förslag, ehuru vid dem emellan verkställd lott-

ning en annan erhöll detta förtroendeuppdrag.

Äfven sedan LlNN^US upphört att vara den officielle leda-

ren af akademiens arbeten, ägnade han sig under sitt återstående

Stockholmsvistande med mycken ifver åt befrämjandet af dess

bästa. De sammanträden, som han ej bevistade, voro ytterst fa,

till dess Handlingar inlämnade han 10 nya uppsatser, vid sam-

manträdena meddelade han tidt och ofta smärre iakttagelser och

framför allt blef han mycket tagen i anspråk med granskning af

de numera i stort antal inkommande afhandlingarna, författade

af akademiens egna ledamöter eller utanför densamma stående

personer. Bland dessa må här blott nämnas en »observation från

Doct. Medicinse Wallerius om Brömskulor på Boskap jemte

en annan om Brudbröd [Spij'csa filipendula\^ som i stället för

mandlar skal kunna brukas i mat». Definitiva omdömet om den

senare uppsköts, tills LlNN.®US nästkommande sommar 1740 fatt

göra försök, men den förra ogillades på grund af de svåra fel

och brister, som han däri uppvisade. Det ligger nära till hands

att antaga, att det hätska anfall, som WALLERIUS kort därefter



gjorde mot LlNN^US och hvarför i det följande skall närmare

redogöras, hade sin rot i detta hans nederlag.

Vetenskaps-akademiens snabba uppblomstring kunde natur-

ligtvis ej annat än glädja såväl LlNN^^:us som öfriga '>'>fundatores>'>

.

Tvenne år från dess stiftande hade ej förflutit, innan den fick till

sitt namn foga epitetet »KongL», sedan grundstadgarna d. 30 mars

1741 af Kgl. Maj:t blifvit stadfästade. Afven af den andra stats-

makten, Ständerna, blef den erkänd såsom en auktoritet. Då i

Cammar-, Oeconomie- och Commerce-deputationen ^ fråga förevar

i
om »apotecarefriheterna», »förbeliölt sig .... Hr. Cedercrona

l at till Deputationen få ingifwa en förteckning på de örter, som

wäxa här i landet och till Medicamenter äro tienliga, på det man
deraf måtte finna, huru oskiäligen Apothekare dem stegra, och

om icke i anseende härtill all införsel af sådana örter kunde blifwa

aldeles förbuden, och wåra egna häldre till Utlänningen exporte-

ras». Vetenskaps-akademien uppmanades på grund häraf att

»gifwa [Commercie-] Utskottet en förtekning uppå de i riket be-

fintelige samt til medicamenter tiänlige örter, hwilka eljest dagekn

ifrån utrikes orter förskrifwas och hwarför Apothequen niuta wissa

friheter i tullen». På akademiens begäran uppsatte LlNN^US
. en sådan förteckning, men fordrade, att den måtte »ej på trycket

utgifwas eller af någon utom Academien genomses, emedan han

. i annor händelse fruchtar, at dess wälmente upsåt kunde blifwa

illa bemött», naturligtvis af apotekarna. Akademien beslöt emel-

; lan förteckningens insändande, ^ dock med anhållan, att utskottet

»wille wara omtänkt, at Hr. LlNN.^US för detta sitt gorda arbete

i ej måtte underkastas någon förtretlig påföljd; hwarmed Hr. LlN-
' X^US förklarade sig nögd». ^ Som emellertid Manufactur-deputa-

: tionen på förfrågan, »huru förhållas skall med tullfriheten, som
apothecare hafwa», såsom sin mening uttalat, att »som bem:te

frihet eij kan stiga öfwer 1800 dir Smt, så tycktes det therwid

la förblifwa», beslöt Cammar-, Oeconomie- och Commerce-deputa-

tionen att ej nu föreslå någon förändring i förutvarande förhållan-

den. Dock ansåg den sig böra uttala »den tankan, at denna tull-

frihet ej lärer längre kunna bewillias, än till det bekant blifwer,

om slika Medicamenter, som nu införskaffas, finnas här i Riket».

^

! Pa grund häraf skingrades LlNN^l farhågor för ovilja från apo-

* Jfr dess protok. för d. ^®/, 1741 (Riksarkivet).
^ Den finnes i Manufact. o. Hand. depnt:s Acta för 1741 vol. II n.

C (Riksarkivet).

Vet. Akad:s prot. d. I 74 i-

' Dep:s prot. d. 7^ 1741.

106
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tekarnas sida, så att sagda förteckning kort därefter publicerades

i akademiens handlingar.

Sammanfatta vi nu, hvad ofvan blifvit anfördt om LlNN^i
verksamhet under hans Stockholmsvistande, så kan man ej gärna

undgå att erkänna, att denna varit storartad eller snarare häpnads-

väckande. Och dock återstår att härtill lägga hans författarverk-

samhet, för så vidt denna ej redan blifvit omtalad. Det vill synas,

som om han vid sin ankomst till Stockholm hyst den föresatsen

att tills vidare afstå från all sådan och att särskildt låta botaniken

alldeles hvila. »Man skrattade», säger han i ett bref till Haller,
»i Stockholm åt min botanik. Huru många sömnlösa nätter och

mödosamma timmar, jag derpå offrat, derom talade ingen, men
med en mun ropade man, att jag blifvit nedgjord af SlEGESBECK.»

Häraf fann han sig uppfordrad att ej lämna dennes angrepp obe-

svaradt, men å andra sidan ville han ej mot sina utländska vän-

ners råd själf uppträda mot den honom i alla afseenden under-

lägsne motståndaren. I sin vän C. Fr. Mennander fann han

en person, som var villig att på titelbladet stå såsom författare,

om blott Linn^US själf skref vederläggningen. ^ Emellertid blef

häraf intet, ty sedan det förtroliga vänskapsbandet återknutits med

J. BrOWALLIUS, mot hvilken han med rätt eller orätt en tid hyst

misstro, blef det denne, som fick uppträda såsom LlNN.^1 kämpe
o

på den vetenskapliga stridsplatsen. Ar 173g utkom nämligen i

o

Abo dennes Examen epicriseos in systema sexuale Limicei auct.

Siegesbeckio, hvari den sistnämndes påståenden reduceras till

sitt rätta värde. Mycket — och det viktigaste — häri hade sä-

kerligen flutit ur Linn^I penna; '>'>multa cornmunicaviE

,

säger han

om sig själf i en af autobiografierna. I någon mån likartadt synes

förhållandet hafva varit med den Consideratio Epicriseos Sieges-

beckian<2, som 1 740 utgafs af Berliner-professorn J. G. Gleditsch.

Denne hade dock, redan innan han kom i korrespondens med

Linn^US, känt sig manad att till hans försvar författa och med-

dela andra naturforskare utkast till sin kritik af den Siegesbeck-

ska stridsskriften.^ »

^ »Fruckta ej för SlEGESBECK
;
jag skall swara alt sielf, allenast Bror

länar mig sitt namn .... allenast Br. behagar translatera. Så snart jag får

pusta, skall min Bror få första partiet af swaret till SlEGESBECK.» (Bref från

Linn^us till Mennander d. '/12 1738-) — »Rätt nu skall jag begynna på

med SlEGESBECK, skall snart skicka öfwer till M. Bror; låt då se, om Bror

är wän.» (Likaledes d. ®®/g 1739-)

^ Detta framgår af hans första bref till Linn^us, dateradt d.
*
7s

^ 739 -

— I ett bref af d. ^9 ^ 74° omtalar han öfversändandet af tre exemplar af

sin skrift mot •»indignabundum Stegcsbeckium*.
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Ungefär samtidigt med att Browallii skrift trycktes i Abo,

utkom i Stockholm en annan, som väl ej bär LlNN^I namn, men

hvilken dock till ej oväsentlig del flutit ur hans penna och hvars

utgifvande han ombesörjde. I Karlskrona bodde denna tid ami-

ralitetsapotekaren, assessorn J. E. Ferber, hvilken 1711 på sitt

landställe Agerum anlagt’ en större trädgård, som LlNN^US väl

-själf aldrig sett, men hvars rikedom han visste hafva väckt både

svenskars och utlänningars beundran. En redogörelse för de där

odlade växterna ansåg LlNN^US böra publiceras, och på samma

^gång kunde detta blifva den första i Sverige utgifna bok, hvari

hans nya system följdes. Men ehuru han själf gaf behörig form

och vetenskapligt värde åt det hela, ansåg han det dock vara

otillständigt att därför tillvälla sig äran, och detta så mycket mer,

ssom det var hans gamle lärare och välgörare Rothman, som

författat första utkastet till »denna tractat». Denne hade ock

därtill skrifvit ett längre företal (14 sid.), hvari han fäller sitt om-

Möme »om Metoden, hwarefter thenna Catalogue är inrättad».

»Thet är», säger han, »then nya LlNN^Iska, så kallad af dess

uppfinnare Medicinae Doctoren Herr Ckkoi.O Smola7tdo\

En man skapt och skuren til then Naturliga Historiens och Bo-

tanikens upkomst och utöfwande, grundandes sig denna Method

på Örternes kön, hwarom the gamla Botanici wäl något anmärkt,

.men ganska mörkt och utan redighet, men LlNN^US nu nyligen

:stält uti et så klart lius, at nogsamt rönes, thet thenne (jag må så

imed rätta kalla honom) naturens Ordnings man, ganska noga fölgt

1 naturens fotspor i thenna örte-ordningen, hwilcket här widlöftigare

kunde anföras och omtalas, ther man wille pryda sitt werck med
andras fiädrar; warandes thet icke heller nödigt, emedan thenne

Ungkarlen, som nyligen hemkommit ifrån de utländska Academier,

[
redan har fägnat alla Curieusa naturens älskare med dess lärda

skrifter och samlingar uti Histo7'ia Natm'ali samt methodiske Ta-

beller öfvver alla 3 Naturens rike.»

Till åstadkommande af denna lilla skrift kunna således trenne,

Terber, Linn^US och Rothman, sägas hafva samverkat. Till

dessa kan på sätt och vis ännu en fjärde läggas. I bref af d.

15 mars 1739 skrifver nämligen LlNN^U.S till Ol. Rudbeck:
»Nu understår jag mig ödmiukast bönfalla, det täcktes Högwäl-
borne Archiatern wara så from och följande tractat genomläsa och
censurera, som här i Stockholm uti Collegio medico inga botanici

^1*0, och censor librorum ej gerna ett botaniskt werk antager . . . .

Att censuren skall riktigt blifwa betald, går jag aldeles i godo
för.» 1 illika underställer han RUDBECKS ompröfvande, huruvida

L inné,
I g
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ej Rothmans ofvan anförda yttrande borde utstrykas, »såsom
han altför mycket flatterar». RUDBECK delade dock Rothmans
åsikt, och dennes yttrande fick därför kvarstå.

Under den tid, som följde närmast efter de nu nämnda skrif-

ternas publicerande, var LlNN^US så upptagen af praktik, att

han alls icke fick tillfälle att tänka på växterna. Och han var ej

heller missbelåten däröfver, ty han fann, att »Aescu/apms ger allt

möjligt godt, men Flo7'a endast Sie£-esbeckare». Upprepade gånger

var han t. o. m. betänkt på att sälja sina samlingar. Under in-

flytande af den betryggade ekonomiska ställningen väcktes emel-

lertid hans intresse för botaniken till nytt lif, och följden häraf

blef utgifvande af en ny, betydligt förökad, till Tessin dedicerad

upplaga af Systema Naturce (1740), »hwilken skall beprisa min

store Maecenatis namn, då wi tystna». Likaledes lät han trycka

tvenne nya upplagor af Fundamenta botanica, 1740 i Stockholm

och 1741 i Amsterdam.^

Till dessa under detta skede af LlNN.®:i lif författade skrifter

kunna än ytterligare läggas tvenne afhandlirigar, som han öfver-

lämnade till Vetenskaps-societeten i Upsala och som blefvo in-

förda i dess Acta. Beträffande den ena af dessa upplyser proto-'

kollet för d. 12 febr. 1739: »Upwistes och til en del uplästes

Dr. Linn.^1 Ånimalia per Sveciam observata, hvari innehålles en

accurat uptekning til sina classes, genera och species af alla fog-

lar, fyrfotade djur, inseeter och fiskar, som bemelte kunnat obser-

vera på sina resor i Swerige»; den andra, handlande om då kända

orchidéer, upplästes vid sammankomsten d. 8 maj 1741. — Enligt

bref till Tessin (d. ii apr. 1740) hade han dessutom då »fatt en

traetat färdig, att nu i sommar tryckas i Holland». ^ — Sådan

var Linn^I litterära verksamhet under en period, då han var

alldeles öfverhopad af en mängd andra, tidsödande göromål!

Det dröjde emellertid ej synnerligen länge, innan han började

känna den vidtomfattande läkarpraktiken såsom en tryckande

börda och längta tillbaka till den stilla blomstervärlden. Den

framgång, han rönt såsom föreläsare, uppväckte ock hans gamla

önskan att få verka såsom universitetslärare. Hans framtidsplaner

började allt mer och mer att koncentrera sig kring intagandet af

den gamle RUDBECKS lärostol; finge han ej erhålla denna, var

han beredd att, närhelst HALLER kallade honom, flytta till Uöt-

’ En ytterligare sådan utkom, antagligen på Browallii föranstaltande,

1740 i Åbo.

Troligen afses härmed L. Th. Gronovii Index suppellectiUs lapideec

(Leijden 1740), som Linn2E;us säger sig -»toialitcr fcrct> hafva författat.
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tino^en, »om blott han finge taga sin lilla hustru med sig». Detta

var dock blott en nödfallsåtgärd; helst af allt önskade han att

|> såsom professor få verka inom den medicinska fakulteten i Upsala.

Officiellt voro inom densamma förhållandena likartade med

I
dem under LlNN^l studenttid. ^ Ol. Rudbeck d. y. kvarstod

ännu såsom professor, men åtnjöt fortfarande tjänstledighet för att

kunna arbeta på sitt stora filologiska verk, Lexicon harmonicum^

och adjunkten N. RosÉN, som nu tillika var kungl. lifmedikus

i

och assessor i Collegium medicum, var förordnad till hans vikarie.

I prelektionskatalogerna uppgafs år efter år oföränderligt, att han

! skulle hålla föreläsningar i anatomi och botanik, liksom ock att

professor L. Roberg skulle offentligen föreläsa -^iphysiologiam

humanam'>'> och 'f)cha7'acteres morborum'>'>
^
äfvensom någon gång

kemi. Verkligheten motsvarade dock ej det officiellt utlofvade.

’ Gammal och med försvagade krafter, hade Roberg »sällan pu-

blice, men aldrig privatim på senare åren läsit»,^ och RosÉN,

ehuru blott förordnad till att sköta RUDBECKS åligganden, hade

därför på eget bevåg företagit sig att »ock traktera det, som Hr
Prof. Roberg tilkom, efter ungdomen deri eljest ingenting pro-

fitera kunde». Följden häraf blef den, att han började försumma

en del af de till Rudbecks profession hörande ämnena, hvadan

kansleren grefve Gustaf Bonde, då han i februari 1738 i Upsala

gjorde sig närmare underrättad om de akademiska förhållandena

och därvid önskade veta, »om i Botaniquen något läses», af Rud-
beck fick det svaret, »at Assessor RoséN äfwen bör läsa der,

men wet intet, om han på 2 år hållit några Lectioner». ^ På
frågan: »om här skier offta anatomie» lämnades däremot den

upplysningen, »at Assessor RosÉN giör härwid en särdeles flijt».

Dessutom undervisade RosÉN i »Physiologia, Chemia pharma-

ceutica och Physiquen», och ansåg sig göra rätt härutinnan, eme-

dan dessa vetenskaper »äro för en Medicus högra armen, medan
botaniquen är et stort sammets upslag derpå, som pryder».^

’ Mot den i det följande lämnade skildringen af de händelser, som stodo
1 samband med Linn^i professors-utnämning, kan med fullt skäl göras den
anmärkningen, att den lider af alltför stor vidlyftighet. Såsom ursäkt härför

> kan anföras, dels att näppeligen något befordringsärende för universitetet va-
rit betydelsefullare än detta, dels att denna episod af Einn^i lif i alla hittills

utkomna biografier affärdas med några få rader, och dessa till på köpet ej

fria fran oriktiga uppgifter.

^ Consist. maj. prot. I739-

® Consist. maj. prot. 1738.

Con.sist. maj. prot. ’7i2 ^739-
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Rudbecks fullt sanningsenliga svar på kanslerns fråga be-

träffande den botaniska undervisningen gaf anledning till en lång-

varig, mycket bitter strid, som blottade den slappa kontroll, som
på flera områden gjort sig gällande med hänsyn till de akade-

miska angelägenheternas skötsel. Signalen till denna strid gafs af

Rosén, då han i mars 1738 till Kungl. Maj :t inlämnade en ansö-

kan, att han utan vidare måtte utnämnas till »tertius Medicinse

Professor ordinarius», d. v. s. att en personell professur — dock

med adjunktslön — skulle för honom inrättas. Denna sin önskan

hade han, på grund af sin mångåriga och gagnande verksamhet i

universitetets tjänst, måhända utan strid kunnat ernå, äfven fastän

åtskilliga (t ex. RUDBECK, Ol. och And. Celsius) i främsta

rummet önskade LlNN.<3El utnämning till professor, såvida han ej

i sin ansökan hade framställt närgångna anmärkningar mot Ro-

BERGS sätt att sköta sina åligganden samt förklarat, att han »i

anseende därtill så godt som allena förrättar de sysslor, hwilka

den Medicinska Faculteten tilhöra, så med publique och private

föreläsningar, praesidier, examina, som ock handledning til sielfwa

praxin».’^ Detta måste naturligtvis framkalla gensägelser från den

— om ock ej utan allt skäl — angripnes sida. Så skedde ock i

det svar, som d. 8 maj afgafs af medicinska fakulteten, till hvars

skyndsamma utlåtande RosÉNS ansökan remitterats. ^ Däremot

ansåg sig densamma ej böra yttra sig i själfva hufvudsaken, eme-

dan »det är ei någon res facultatis, utan et Consistorii Majoris

högst angelägit giöromål at yttra sig der om, undandragandes sig

ei bägge Medicinae Professores at säja sina meningar, när en libera

suffragatio [en öppen omröstning] deröfwer anställes, efter Consti-

tutionerne, och ordningen till dem kommer».

Ärendet gick nu till Consistorium majus. Där tog man sig

öfver ett helt års betänketid, och då det ändtligen d. 14 juni

1739 där föredrogs af afgående rektor, som »under sittjande Con-

sistorium af Hr Assessor RosÉN om dess ansökans afgörande

blef påmint», skedde detta helt oväntadt och på ett sätt, som gaf

det hela ett sken af att en öfverrumpling var afsedd. Uppskof

^ Åtföljer Kansl. bref *74 1738 (Ups. univ:s arkiv).

* RoberG »betygar, det han aldrig begärt af Kongl. Lif-Medico Doctor

Rosén eller tillitat honom derom at förwalta sitt embete och altså ei eller

ordsak hafwer at tacka honom derföre
;
men tvärt om .... ofta klagat der-

öfwer, at Kongl. Lif-Medicus Doctor RosÉn, emot Constitutionernes iunehåld,

dragit åt sig de syslorna, som Theorise och Practices Professori tilläggas, ocli

dermedelst honom hindrat, som bekant är». — Rudbeck å sin sida klagade,

att Rosén »på alla dessa åren i horto botanico icke läsit» samt att hati ej

»uppå trägården och hortulanum behörig upsicht hållit, som alt för ögonen är*.
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begärdes, emedan »alla herrar Consistorii ledamöter borde wara

tilstädes, enär saken företages», men detta afslogs; försök gjordes

att jäfva tvenne professorer, hvilka »woro i swågerlag» med RO-

SÉN, men äfven detta ogillades. »Wid detta steg Hr Prof. Ro-

BERG opp ifrån bordet och wille i den saken taga afträde; men

Consistoriiim förehölt honom, at det wore emot den nu fälte re-

solutionen, at saken i dag skulle företagas. Hwarföre han blef

sittjande och gick således voteringen för sig.» Resultatet blef,

I

att Roséns ansökan med 8 röster mot 3 tillstyrktes. Vid proto-

i. kollsjusteringen (d. 23 juni) opponerade sig flera mot detta beslut,

j

och bland dem i synnerhet RUDBECK, som »kunde icke undra

nog, at Consistorium i den saken warit så prompt, at det icke

kunnat afbida des ankomst». Förutom åtskilliga andra skäH an-

förde han äfven, att han »wet icke, hwad för en Profession Hr

Assessor RosÉN nu skulle förestå. Skulle han gjöra Hr Archia-

terns [Rudbecks] sysla, som är i Botaniquen, så kan han efter

ed och samwete icke gifwa Hr Assessor RosÉN det witsord, at

han deri är så funderad, at icke Doctor LlNN^US, som i 3 år

warit i des hus och njutit information, wore tjenligare. » Han
»twiflar äfwen billigt om, at Hortus Botanicus någonsin kommer
i stånd, hwar icke Doct:r LlNN^US antages». — Roberg af-

styrkte äfvenledes, men ansåg, att »Consistorium på behageligit

sätt kunde komma ifrån denna qvaestionen» därigenom, »ettdera

at Kongl. Lif-Medicus, Adjunctus och Vicarius persvaderas at

wara nögd med de förmoner han äger», eller »Hr Archiatern

Rudbeck behagar taga afskjed ifrån Consistorio och wara nögd

med sin lön i sin lifstid, men lämna tjensten till någon annan,

som då kommer att föreslås». Äfven han ville således ej för

andra afklippa möjligheten att vid inträffande ledighet med RO-
SÉN konkurrera om professuren. — Resultatet af det hela blef,

att någon tredje medicinsk professur ej blef inrättad. Förmodli-

gen ansåg man, att anledning förefanns att antaga, att bägge de

medicinska professurerna skulle snart blifva lediga.

På begäran af universitetskanslererna hade nämligen Kungl.

Maj:t hos Riksens Ständer gjort hemställan, att »när någon Pro-

' Bland annat yttrar han, att »han wet icke orsaken, hwarföre Kongl.
hif-Medicus Rosén detta så högt ponsserar, ty för hedern måtte det så myc-
ket mindre skje, som han den redan äger större än Professorerne, och hwad
lönen angår, så har han ock den större än någon Medicinae Adjunctus till-

förene haft». — »Widare håller Hr Archiatern sådant för Consistorio icke
rådeligit, effter här skulle blifwa alt för många af en slächt, som i andra
Collegier icke tillåtas.»
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fessor wid Academierna för älders skul eller andra orsaker, eij är

i stånd at med behörig drifft, til den studerande Ungdomens
nytta, bestrida sin Profession, en sådan Professor då ifrån syss-

lorna aldeles må taga afskied, och derest han länge och wäl tient,

benådas i sin öfrige lifstid med Professors lönens åtniutande».

Härtill hade Ständerna ej blott lämnat sitt bifall, utan tillika för-

klarat, att en sålunda afgången professor borde behålla utom

själfva lönen äfven det »prsebende-hemman», som han kunde inne-

hafva. Ett kungl. bref af d. 14 jan. 1739 meddelades konsisto-

rium skyndsamt af kanslern (Carl Gyllenborg), hvilken därtill

fogade en tillsägelse, att konsistorie-ledamöterna skulle »på ed

och samwete .... wid handen gifwa, huruwida der wid Acade-

mien et sådant tillstånd wid någon Profession kan wara, att Pro-

fessoren för ålderdoms swaghet och andra orsakers skull icke för-

mår eller på en tid icke förmått till den studerande ungdomens

wärckeliga nytta sin Profession i alla eller åtminstone de ange-

lägnaste mål förestå». Af åtskilliga omständigheter är det lätt

att finna, att kanslern, som lifligt önskade, att RosÉN och LlX-

N.®US snart skulle erhålla professorsplatser i Upsala, särskildt af-

såg, att Rudbeck och Roberg skulle utpekas såsom de där,

hvilka -— med eller mot sin vilja — borde taga afsked. Det vill ock

synas, som hade dessa — liksom hvilken som helst annan, äldre

eller yngre, professor — bort gärna mottaga sitt afsked på så

förmånliga villkor, men det visade sig snart, att så ej var för-

hållandet.

Detta ärendes behandling i Consistorium academicum ut-

märkte sig ej för någon synnerlig raskhet. Efter flera uppskof

företogs det till afgörande d. 22 september, hvarvid man »tykte

saken snarast kunna afhjelpas, om de samma, som detta närmast

röra kan, sjelfwe yttra sig». RUDBECK var ock genast därtill

färdig och »förmente sig ei inbegripas kunna under dem, som

icke förmår skjöta sina syslor, hälst som han nu wid sin 80 års

ålder hafwer en fullkomlig vigeur, och dageligen arbetar på et

widlyftigt och drygt wärk, Thesaurus lingvaruin Asice et Europcs

harmonicus, förehållandes sig at återtaga sin Profession och der-

utinnan docera, om det skal brukas emot honom till skäl, at honom

af Kongl. nåd blifwit lemnadt en Vicarius, för at bättre utföra

sina andra mångfaldiga arbeten, hwaraf årl. några utgå och tryc-

kas, förmodeligen till Guds ära och Fäderneslandets heder, som

effterwerlden kommer at döma om». I nästföljande konsistorie-

sammanträde (d. 24 sept.) afgaf RoberG sin förklaring. Äfven

han kunde ej träffas af kanslerns ord, utan var beredd att »up-
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o-ifwa en lista på hwad han desse senare terminerne publice gjordt

til ungdomens nytta och sin tjensts förwaltande». Då alltså frå-

gan ej kunde gälla honom eller Rudbeck, framkastade han —
spetsig och humoristisk, som vanligt — det spörsmålet, huruvida

ej kansleren syftade på dåvarande rektor, prof. GröNWALL, samt

domprosten Ol. Celsius. Den förre af dessa, 68-årig, proteste-

rade häremot energiskt under förklarande, att han »på det sättet

äfwen kunde utnämna en el. flere af de andre Hrr Professorerne,

; som för åldrige kunna anses, så at på slutet skulle mycket få blifwa

j

qwar i Consistorio». Domprosten Ol. Celsius, som fyllt 69 år,

I

protesterade likaledes och förbehöll sig att få »inkomma med

hwad han, til ungdomens nytta och de lärdes nöje utom detta

. universitet, nästan alla år arbetat».

Ingen ville alltså själfvilligt medgifva sin ålderdomssvaghet,

och det tillkom därför konsistorium att härutinnan uttala sin me-

ning. Denna blef enhälligt den, att ehuru man »icke neka kan,

. at Hr Archiatern [Rudbeck] har en besynnerlig hälsa och kraf-

ter, wil doch för Consistorium ganska swårt wara med säkerhet

- sig at utlåta, om och huruwida Hr Archiatern, såsom til mycket

. hög ålder redan kommen, kan wara i stånd at hädanefter alla

professionen tillhörande delar fullkomligen bewaka»
;

äfven om
Roberg gjordes liknande uttalande.^ Utgången motsågs med
spänning, särskildt af RosÉN, hvilken skyndade att underrätta

LinNuEUS, att »ändtel. är det så wida kommit, at Hr Archiat.

Rudbeck och Professoren Roberg äro af Consistorio ansedde

såsom hörande under Brefwet om afskieden. De protestera der-

^ emot hautement och regerade i synnerhet den förste i Consisto-

rio så grymt, at iag aldrig sedt maken. »'“^

Detta '>'>consiliuni abeundh hade ingen inverkan, vare sig på
Rudbeck eller Roberg. Af de officiella handlingarna synes

framgå, att det var den förres afskedstagande, som man i främsta

rummet ville framtvinga, och härtill användes därför äfven ett annat

medel. Vid samma konsistoriesammanträde, hvarvid beslut fattades

om de öfveråriga professorerna, var adjunkten RosÉN uppkallad för

* Om rektor, prof. Grönwaci,, förklarade konsistorium, »at han med
vigeur sin sysla bestrider nu som förr, änskjönt han redan är kommen til

wacker ålder». Beträffande Ou. CeIvSius sade konsistorium, »at det icke

finner denna qvEestionen kunna lämpas til honom, aldenstund den brist uppå
föreläsningar, som dels ålder och dels hans margfaldiga syslor wid försam-
lingarne torde kunna förorsaka, ersättes igenom Hr. Prof. Beronius, som
blifwit 5:tus Theologiai; Professor Ordinarius».

^ Bref af 1739. Originalet äges af professor T. TueeberG.
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att afgifva förklaring dels angående sina yttranden om Roberg i sin

ofvan omtalade ansökan till Kungl. Maj:t, dels »om och hwarföre

han icke tilbörligen bewakat de Botaniska föreläsningarne». I

förra afseendet stannade saken vid kortare, ömsesidiga beskyll-

ningar och förnekanden, men i det senare uppstod en mycket

bitter strid, som med skriftliga inlagor och »miinteliga conferen-

cer» fortgick under flera konsistoriesammanträden och hvari äfven

blandade sig en allmän åklagare (actor officiosus)^ som på kans-

lerns befallning utsetts för att »antaga sig Kongl. Academiens

intresses bewakande och talans förande emot dem, som torde fin-

nas böra derföre gjöra reda och räkning».

Frågan gällde således en anklagelse mot RosÉN, men re-

dan i början lyckades det denne att vända den till en anklagelse

mot Rudbeck. Försummandet af den botaniska undervisningen

förnekade RosÉN visserligen icke,^ men orsaken härtill vore den,

att då han skulle börja föreläsningarna i trädgården, »der hwar-

ken då el. sedermera warit något at läsa öfwer», hvarför han

»läste i det stället hwarjehanda, som war äfwen så nödigt».'

Häremot anmärkte Rudbeck — säkerligen ej utan fog —
,

att

»det i början woro nog örter, at läsa öfwer, så at Hr. Assessorn

derföre ei bordt lämna sina föreläsningar», hvilket framgick däraf,

att både MARTIN och LlNN^US strax förut där kunnat med

stor framgång undervisa, »och är således Hr. Assessorns talan för

mycket efter des egen wilja inrättad». Intyg företeddes ock, att

ännu så sent på året som d. 24 oktob. 1739 »funnos i bemälde

horto Botanico 280 blommor». Att en försämring på medlet af

1730-talet ägt rum, medgaf Rudbeck, men härtill vore han utan

skuld, ty Kungl. Maj:t hade beviljat honom tjänstledighet för att

»få anwända all dess öfriga tid uppå des Philologiska wärks full-

bordande»^ samt förordnat RosÉN att hans »vices företräda».

Det borde därför varit dennes skyldighet att åtminstone »på-

minna, om der någon felachtighet warit, så angående sängarne,

som i synnerhet örterna der uppå; det han doch aldrig med et

endaste ord på nio års tid giordt». Skulden vore alltså RosÉNS,

men äfven konsistoriets, som mot RUDBECKS »gjorda remonstra-

tion» 1736 till trädgårdsmästare antagit »en student, som aldrig

förr haft någon spade i hand, och ty icke straxt war god nog at

' I strid häremot förklarade haii längre fram, att »Hr. Arcliiaterus egna

barn och flere andre, som hördt mig, knnna witna, at jag läsit der flere

gånger». (Consist. maj, protok. ”/j., 1739 .)

^ Consist, maj. protok. ^739-
’ Kgl. bref af d. i73i-
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i if främmande wäxter, som den tiden uti trägården woro, likmä-

j

:igt Hr. Doctor LlNN^l bok öfwer den samma». Allmänna

iklagaren påyrkade, att man skulle »hålla sig wid och swara

jppå rätta statum controversiae, som är, hwilkenthera anten Hr.

Archiatern Rudbeck el. Assessor RosÉn skall böra wara an-

.warig för Örtegårdens wanrykt», men ingendera af dem ville

nedgifva, att han varit trädgårdens »intendent», och då åklaga-

ren af konsistorium »begärade per resolutionen! blifwa afgjordt,

iwem som de jure bordt befatta sig med trägården», så förkla-

mde detta, att det vore en sak, som det ålåge åklagaren själf

att afgöra. Det är uppenbart, att under hela 1730-talet de

låcto ingen prefekt för botaniska trädgården funnits, utan att

denna varit helt och håller öfverlämnad åt de fyra trädgårds-

mästare, som under denna tid i rask följd efterträdde hvar-

imdra.

I denna föga uppbyggliga strid blef ock LlNN^US såtill-

:dda inblandad, som såväl den ene, som den andre af kontrapar-

L crna sökte att af honom erhålla hjälp och stöd. Redan första

..fången (d. 1739), då ärendet förekom i konsistorium, förkla-

rade Rudbeck sig kunna åberopa »Dr. Linn.^1 attest». Uppen-

barligen orolig, att denna skulle jäfva hans påståenden om »örte-

.rårdens släta tilstånd», skyndade RosÉN att (d. sända LlN-

'liEU.S ett bref med uppmaning: »Ergo se Er före, om han [d.

b. s. Rudbeck] skrifw:r Hr. Doctoren til» samt tillägger, att

;'med nästa post lärer brefwet gå till Cancelleren, då wore bäst

:)m Hr. Doctoren gofwe honom goda principer och ricktigt idée

nm saken». RUDBECK å sin sida inreste till Stockholm för att

1'begära Högkde Hr. Doctor Carl LINN.-3EI wittnesbörd eller thes

örfattade bok öfwer thenna hortum botanicum». LlNN^US till-

mötesgick denne sin gamle välgörares önskan, och vid konsi-

itoriesammanträdet d. »upwiste Hr. Archiatern Rudbeck
den bok: Adonis Uplandicus kallad, som Doctor Linn.^US til

vettenskaps Societeten ingifwit 1731, hwaraf han sade klarl.

ciinna skönjas både sjelfwa ritningen af Horto Botanico härstä-

ies och alla des areae, som der nette äro aftagne, samt hwad
unsenlig numerus plantarum då wärkel. warit i trägården at läsa

ifwer».

Nagot egentligt inflytande på stridens gång hade denna »bok»
3ock icke, utan RosÉN fortfor att tala om »örtegärdens wanrykt»
^ch allmänna åklagaren att hota med ansvar härför. Slutet blef,

itt Rudbeck, utledsen vid grälet, återkallade sina påståenden
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mot Rosén och därigenom påtog sig ansvaret.’ Antagligen an-

såg han detta ej vara något synnerligen farligt, ty dels talade

Linn^I och trädgårdsmästaren Nietzels intyg ganska mycket
till hans fördel, dels hade kansler och konsistorium kort förut för-

klarat förnämsta orsaken till trädgårdens mindre tillfredsstäl-

lande tillstånd vara alltför litet årsanslag. Dessutom befann sig

just då trädgården i rask utveckling till något bättre, och härtill

var Linn.^US väsentligt medverkande.

Förhållandet var nämligen det, att trädgårdsmästaren Sam-
ZELIUS i början af 1739 aflidit. I konsistorium d. 27 febr. med-

delade då Rudbeck ett från LiNNZEUS ankommet bref, hvari

han föreslår till innehafvare af denna befattning den synnerligen

skicklige trädgårdsmästaren Diedr. Nietzel, som LlNN^US un-

der sitt vistande hos Clifford på Hartecamp lärt känna och

värdera. Konsistoriet skyndade att härom tillskrifvaLlNN^EUS*

*

med begäran, att han måtte erbjuda NiETZEL platsen, därväd

försäkrande, »at Consistorium wäl skulle wilja öka lönen, ifall han

är så dugelig och käck, som berättas». Anbudet mottogs,^ och

sålunda förvärfvades åt vårt land denne kunnige och nitiske man,

som sedan i väsentlig mån bidrog till att under LlNN^l profes-

sorstid gifva världsrykte åt Upsala botaniska trädgård. I slutet

af juni anlände han till Upsala och medförde då till trädgården

»många rara trän och örter»,® hvarefter han erhöll 300 dir smt

i resekostnader och betydligt ökad lön. Sitt svåra värf grep han

sig an med synnerlig ifver, så att redan den kunde RoberG
meddela LlNN^EUS, att »wår Hortulanus bär sig wäl åt, och Hor-

tus ser nu redan hyggeligare ut än tilförene». Och »på det träd-

^ Consist. maj. protok. ^739-

* r protokollet öfver kanslersvisitationen d. 1738 yttras: »Som Hor-

tus Botanicus berättades wara i slätt tillstånd, emedan til des förnödenhet

woro mycket litet anslagit, så önskade Hans Excellence, at någon utwäg

kunde finnas till någon cassa, hwarigenom drefbänkar, pomerantzhus, med

andra tillhörigheter borde förskaffas . . . ., som ock Hans Excellence lofwade

af de simplicia, som han sielf i sina Trägårdar äger, willia förära Academieu.»

** Consist, maj. protok. ^739 Litterae ad varios s. å.

^ Det uppgifves allmänt i RiNNÉ-biografier, att en br\-tning, som aldrig

utjämnades, med anledning häraf uppstod mellan Linn.i*;us och Clifford,

hvilken senare ej ville mista sin trädgårds förträfflige vårdare. Huru härmed

förhåller sig, må lämnas oafgjordt. Säkert är emellertid, att NiETZEL i det

bref ('°/4 1739) till konsistorium, hvari han förklarar sig mottaga anbudet,

tillika säger: »Es hatt der Hoch Edele Herr Clifford mir Solches mit

grössten Vergnugen zugestanden uud mir meine Demission ertheilet.» (Con-

sist. Acta 1739.)

* Förteckning på dessa finnes bland Consist. Acta 1739.
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rården måtte blifva så mycket tilräckeligare», beslöts inköp af

fn angränsande tomt för i, 8oo dir kpmt’^ och i konsistoriet »up-

vistes 1739] dessein til Trägårdens nya anlägning».

Corteligen, kraftiga mått och steg vidtogos till dess upphjälpande

r förnedringstillståndet. Också framkom actor officiosus, trots

i:ina förra hotelser, icke med några ansvarspåståenden för »wan-

;

ykt». Däremot fortsatte han sina, delvis mycket obilliga yrkan-

fJen mot RUDBECK beträffande trädgårdsräkenskaperna och bo-

: tällshuset.^ Innan dessa mål hunnit afgöras, afled denne efter

,ialfannan veckas sjukdom den 23 mars 1740.

Professuren i botanik, anatomi m. fl. ämnen var sålunda ändt-

Jgen ledig. Den 28 april insände LlNN^US till densamma sin

ansökan, hvari han med åberopande af sina vetenskapliga meri-

^ I samma kanslersbref, som respemiingarua och tomtköpet beviljades,

'.illsades ock om förordnandet af en actor ofjiciostcs, som skulle föra talan mot
:lUDBECK och Roberg beträffande trädgårdens, »botaniska husets» och noöo-

omii »inkomster och underhållande». Efter brefvets uppläsande i konsisto-

ium »betackade sig så wäl Hr. Archiatern Rudbeck som Prof. Roberg för

r.en höga gunst och omwårdnad, som Hans Excellence för dessa publique

.värken påskina låter, til deras myckna nöje». Säkerligen var detta deras

: nöje» ej alldeles oblandadt.

Redogörelsen härför, huru lockande den än är, ligger alltför mycket

titom vårt ämne, hvarför endast några kortare antydningar må här finna

»lats för att belysa den oreda, som i universitetets förvaltning den tiden var

lådande. Sedan Rosén hemställt, »at efterses må och Räkningar opwisas,

'iwarest de penningar, som til trägårdens förbättring warit anslagna, tagit

./ägen», yrkade åklagaren, att Rudbeck skulle åläggas dels att redovisa för

,^822 dir 3Y2 öre kpmt., som den 1722 hos honom innestodo af trädgår-

elens medel, dels att inlämna behöriga räkenskaper för hela den sedan dess

' örflutna tiden. Rudbeck invände — hvilket ock af konsistorie-protokollet

or d. 24 aug. 1738 framgår — att han redan »upwist Örtagårdens räken-

rkap från d. ^722 till d. 14 1738 sistl., bestigande sig till 2,200 dir. 13

rire kpmt. med de dertil hörande verifikationer», af akademibokhållaren »re-

nderad behörigen». Detta vitsordades ock af bokhållaren, liksom att Rud-
GECK då hade en fordran å 332 dir 8 öre kpmt. Åklagaren, akadeniisekrete-

1 'aren Fick, yrkade, att intet afseende skulle fästas härvid, ty verifikatio-

lerna voro nu bortkomna. Det upplystes, att bokhållaren lämnat dem till

'»waktdrängen», men hvar de sedan hamnat, visste ingen. Rudbeck trodde
lem finnas »i Consistorii archivo»; åklagaren, att de fortfarande voro i Rud-
BECKS förvar. Man letade förgäfves, tilldess en del af »zedlarne» (= de
xvitterade räkningarna) anträffades bland åklagarens egna papper, men då
Rudbeck med anledning däraf uttalade den förmodan, att »äfwen de öfriga
finnas i aerario», blef akadeniisekreteraren förbittrad och förklarade: »i:nio

Hr. Archiatern gjordt det han gjöra bordt och ingifwit räkningen i rät-

tan tid och årligen, så hade al denna oredan kunnat förekommas; 2:0 hörde
Örtegårdens ofärdiga räkningar icke til Consistorii archivum, hafwandes Se-
creteraren nog dessutom at röra uti.» — Hvad åter angick »botaniska bo-



ter och fl anihallancle, »at om mennisklig flit och idoghet kunnat
giöra mig beqvcämlig till denna tienst, iag då der om mig win-
lagdt», hemställer, att »Högwördigste Herr Erkie Biskopen och
Amplissimiim Consistoriiim Aeademieum Höggunstigst täcktes

Hans Kongl. ]\Iaij:t wid förslagets iipsättiande iinderdånigst före-

draga» hans »meriter samt prof af skicklighet til Botanices Pro-

fessionens förwaltande».^ Äfven RosÉN och Wallerius töfvade

ej att inlämna sina ansökningar.

Enligt de akademiska konstitutionernas föreskrift blefvo dessa

ansökningar först för utlåtandes afgifvande remitterade till »Me-
dicinska Fakulteten», d. v. s. dess ende lefvande ledamot, pro-

fessor Roberg. På grund af de onekligen öfvervägande akade-

miska meriterna och den större praktiskt medicinska erfarenheten

satte han RosÉN i främsta rummet.^ Andra förslagsrummet gaf

han åt Wallerius, likaledes på grund af hans långvariga tjänst

såsom akademisk lärare, under det att han först i tredje rummet
»honoris caussa» satte LlNN.^US, »en i Europa örtenamnkunnig

hufwudman i al Plantekjänning», dels därför att hans rätta verk-

ningskrets vore »intet en liten sanker hortus Upsaliensis wid

ihngshuset», hade det antagits såsom själfklart, att detta, som byggts 1692 af

Oiv RudbeCK d. ä., skulle hyresfritt få innehafvas af den, som hade upp-

sikten öfver trädgården. Äfven O. Rudbeck d. y. bodde först där, men
flyttade sedan af sanitära skäl därifrån. Efter den stora branden 1702 måste

han dock jämte fadern och flera andra för en tid dit taga sin tillflykt, men

flyttade sedan åter därifrån. Åklagaren påyrkade, att, då i univ’ersi tetets

handlingar ej funnos några dokument, som visade, att »botanices professorn

deri fått fria husrum utaf glorwördigst i åminnelse Högstsalig konung Gare

XI,» Rudbeck skulle åläggas att »opgifwa alla de bref och documeuter,

som han efter sin Sal. Fader ang:de detta huset otwifwelakteligen äger» [om

sådana någonsin funnits eller om de förstörts i 1702 års brand, ansågs öfver-

flödigt att undersöka] eller ock »från hög wederbörlig ort» förskaffa sådana.

Dessutom yrkades erläggande af husröte-ersättning, hyra för de 20 år, som

Rudbeck icke bott därstädes, samt arfvode åt aktor — tillsammans 5,413 <31r

16 öre kpmt. Konsistoriet fällde ock d. 4 maj 1741 dom i fullständig öfver-

eusstämmelse med detta åklagarens yrkande.

^ Consist. Acta 1741. Det till större delen egenhändigt skrifna koncep-

tet ägas af prof. T. Tueeberg.
- Detta Robergs öppna erkännande af Roséns förtjänster länder ho-

nom till så mycket större heder, som förhållandet dem emellan var mycket

spändt. Detta var så allmänt kändt, att då Rosén föreslogs till ledamot af

Vetenskaps-akademien, »Hrr Triewaedt påmiute sig härwid, det han hade

hördt Hr. RosÉEN säja, at han intet wille wara Ledamot med Hr. RoberG

uti Upsala Societet» (Vet. Ak:s protok. 1739)- Däremot underhöll RobERG

denna tid med Linn^EUS en mycket vänskaplig brefväxling (Vet. .\k;S bibi.,

Bergiau. brefsaml. XIII).
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'Swartbäcken, utan en jardin roijal i Paris», dels emedan natural-

historien enligt hans uppfattning borde spela en mera underord-

nad roll för medicine studiosi, än öfriga till den lediga professuren

hörande ämnen.

I konsistoriet, där frågan redan d. i6 maj — alltså ej tvenne

månader efter Rudbecks död — företogs till afgörande, voro

meningarna delade. Flertalet satte dock Rosén på första för-

^slagsrummet; endast professorerna Boberg och And. Celsius

- samt domprosten Ol. Celsius gåfvo Linn^US företräde. Resul-

;
tatet af omröstningen blef, att RosÉN fick 12 röster till första,

2 till andra och i till tredje förslagsrummet; LlNN^US respektive

-3, 6 och 6 samt Wallerius 6 till det andra och 8 till det tredje,

vhvarjämte en röst till andra rummet (af Ol. Celsius) gafs åt
o H

professor SpöRiNG i Abo, hvilken ej anmält sig som sökande.

[Förslaget blef alltså: 1:0 Rosén, 2:0 Linn^us, 3:0 Wallerius.

I
Nekas kan ej, att såväl de, som uppförde RosÉN på första

rförslagsrummet, som de, hvilka gåfvo LlNN.^US företrädet, kunde

I därför åberopa kraftigt talande skäl. Den lediga professurens

'rhufvudämnen voro botanik och anatomi, och LlNN^l öfverlägsen-

i het i det förra, liksom RosÉns i det senare ämnet var obestrid-

; lig. Enligt den tidens begrepp ansågs emellertid i allmänhet

[botaniken vara det viktigare ämnet — hvilket redan den vanliga

[benämningen: »den botaniska professionen» utvisade — och detta

t talade ju till LlNNiEl förmån. Härtill kom, att den andra medi-

ccinska professuren var i praktisk medicin, på hvilket område RO-
SSÉN så utmärkt sig, att det för universitetet skulle hafva varit

f- förmånligast, att han däri öfvertagit undervisningen. Men å andra

' sidan skulle det varit hårdt, om RosÉN, som i 9 år varit RUD-
f^BECKS vikarie, skulle gått miste om den genom dennes död lediga

platsen. Att emellertid Linn^US lifligt önskade erhålla denna,

lär ganska naturligt, i synnerhet som han därtill var betydligt

i' mera meriterad än till professuren i praktisk medicin.

Följande den tidens vanliga bruk att söka förskaffa sig »hög-
' förnäma gynnares» rekommendationer, vände han sig till grefve

ITessin, hvilken då uppehöll sig i Paris, emedan — såsom LlN-
^N^US själf sade^ — »ett enda ord af Hr Grefven till Cancelleren

^Hans Excellence Gr. Gyllenborg vore mägtigt sätta Eder tje-

inare der till», Tessin, »som i Paris hördt LlNN^l stora namn»,
'=skyndade ock^ att villfara hans begäran. Resultatet häraf blef,

' Jfr bilagan X.
^ Bref från Linn^us till Trssin d. ^',9 1740.
® Bref af d. maj s. å.
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att kanslern »jämkar sa emellan Competitorerna, att RosÉN skulle
fa denna vacancen, och som Professor Roberg nu för sin ålder
tog afsked, skulle Linn^eus succedera honom, och de bägge
sedermera byta Professioner, hwilket ock blef faststält dem emel-
lan, hälst som han [Grefve Gyllenborg] fandt skäligt, at RosÉN,
som så länge tjänt wid Academier, borde få det första». Det
vill emellertid synas, som om han sedan i viss mån ändrat denna

Carl Gyllenborg.

Efter oljefärgsporträtt af Lor. Pasch d. y., tillhörigt Upsala universitet.

sin mening, ty i sin skrifvelse till Kungl. Maj:t (d. uttalar han

sig mycket berömmande om bägge (kanske något varmare for

Linn.^US), utan att gifva någondera företräde, samt hemställer »til

Eder Kongl. Maij:ts eget nådigste wälbehag i underdånighet,

hwilkendera af desse twenne Eders Kongl. Maij:tt allernådigst

skulle behaga förordna til denna Professionem Medicam, warande

iag i underdånighet därom försäkrad, at densamme til Academiens

heder och nytta lärer samma ämbete förestå».^ Kungl. Maj:t

* I en af själfbiografierna uppgifves, att »denne Herren [kansleren] se-

dan ändrade sig och hos Hans Maijit recommenderade Linn^CUM, så att det

war på spetsen, att Rosén gådt denna gången miste om profession». Detta
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;

»yttrade sig i nåder, .... at wid denna Professionens förgifwande

! willja låta den främste på förslaget komma i Consideration, och

! resolverade altså, at Doctor Nils RosÉN får fiillmagt på denna

;
Professionen».^

Innan denna utnämning d. 10 juli 1740 skedde, hade den

j

andra medicinska professuren i Upsala genom kanslerns kraftiga

I

ingripande blifvit ledig. På det att »den Medicinska Fakulteten,

;

som i alt för många år redan så mycket lidit, må kunna sättias

I

uti des ordning och tilbörliga stånd», aflät han nämligen d. 17

april 1740 (alltså förr än förslaget till den RUDBECKska professio-

nen blifvit uppsatt) en skrifvelse, hvari »Consistorium Academicum

. anmodas at föreställa Hr. Professoren Roberg, huru wäl han

emot sig gjorde, om han, som nu till så hög ålder kommit, åt-

nögde sig med Kongl. Majrts nåd och begärte afskjed med be-

I håldning af sin lön til dödsdagar»; annars skulle kanslern »för-

: anlåtas, at saken Hans Kongl. Maj: t i underdånighet föredraga

! samt bruka derwid några Hr. Professoren oangenäma skjäl».

Roberg försökte väl att förhala tiden, men d. 26 april förklarade

. han, att »jag för min del wara skulle mägta, hur skal jag säja,

extente och dum, der jag ringaste tanke, i hjertat. el. utwärtes

; min, af olydighet wisa skulle». Han förklarade sig därför villig

att lämna sin plats, så snart blott »ärendet om Nosocomii räken-

' skaper» och ett par andra honom rörande mål blifvit afgjorda,
^

hvilket kunde dröja länge nog. Dessutom ville han först få sig

; tillförsäkradt, att han finge bo kvar i »lilla Nosocomii huset, det

)
jag för mina egna medel upbygt». Redan d. i maj kom kans-

är emellertid, såsom af ofvanstående synes, ej fullt öfverensstämmande med
' verkliga förhållandet. — Att f. ö. Linn^US ej var belåten med utgången,

t framgår af ett bref till SAUVAGES af d. 1740, hvari det heter: »Sedan
. Rudbeck nyligen dött, sökte jag botanices professuren i Upsala, hvarigenom
• iag skulle kunnat lemna läkarepraktiken och uteslutande egna mig åt natu-

1 ralhistorien. Prokanslern Erkebiskop STEUCHIUS ville det icke, och derför

l har Rudbecks plats intagits af Doctor Rosén, som ej ens igenkänner en
r nässla. Så går det till hos oss!»

’ Protok. i Cabinettet d. 10 jul. 1740 (Riksarkivet).

^ Med hänsyn till räkenskaperna ville han få utredt rörande »en tjugu-

t tusende dir kmt, som jag wid detta olyckliga Nosocomii institutum, otwun-

I gen men obetänkt, doch wälment, wågat och tilsatt och ännu illiqviderat och
<3 odesiderat lemnas». De andra ärendena voro klagomål öfver förlorade stipen-

dier, dels af en medicine studerande, dels af en, som Roberg benämner
» »Dominus Bengt Loyberg, Theologise, Juris och Medicinse studiosus, för
3 detta ock alumnus regius, nu för tiden Auscultant i Kongl. Hofrätten och
^ Caffe-kokare, som berättas, i Stockholm», och som sades hafva inlämnat »2:ne
» wakra inlagor», (Consist. prot. 1740.)
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lerns svar härpä, innehällande, att han med nästa post ville er-

hålla professor Robergs »positive utlåtande, så wäl som under-

dåniga supplique til Hans Maj:t» [om afsked]. Bostad i lilla

Nosocomii-huset beviljades honom, men tvistefrågorna kunde lika-

väl afgöras, äfven om han ej sutte vid konsistoriebordet. Detta

kanslersbref gjorde behörig verkan: det upplästes i konsistorium

d. 3 maj, Roberg lofvade insända sin afskedsansökan följande

dag, och redan d. 8 beviljade Kungl. Majrt densamma. Skrifvelsen

härom föredrogs i konsistorium d. 3 juni, och »häruppå gratule-

rade Rector och Consistoriales Hr. Prof. Roberg denna uppå

des ålder erhåldna lisa och Kongl. nåd, hwilket han med tack-

säjelse bemötte».^

Till den sålunda ändtligen lediga professuren inlämnade LlN-

NuEUS d. 13 juli sin ansökan, i all korthet åberopande sig på

hvad han helt nyligen till sin förmån anfört, och i bref af d. 16

samma månad uppmanar kanslern konsistorium till detta befor-

dringsärendes skyndsamma behandling. Ej nöjd därmed, aflät

han d. 28 s. m. ett nytt bref, hvari han omtalar sig hafva bekant,

att dr Linn.®US anmält sig såsom sökande, och framhåller, att

»tiden lärer vara förfluten, at förslaget kan uprättas till IMedicinska

Professionens besättiande», samt hoppas, att »han [LlNN^EUS] af

Consistorio i anseende til sin lärdom och ärfarenhet blifwer i hog

kommen».

Det vill väl synas, som om detta befordringsärende, om nå-

got, skulle varit lätt afgjordt, i synnerhet som LlNN^US var ensam

sökande till platsen. Så blef emellertid icke förhållandet. Då
frågan d. 7 aug. förekom till behandling i konsistorium, framförde

prof. Asp ett budskap från prokanslern, att denne ansåg, att

Linn.®US (liksom sökandena till en annan ledig professur) borde

»enligit Kongl. Constitutionernas VIII Cap. aflägga något prof,

antingen disputando sine prseside el. på annat tilförlåteligit sätt».

Flertalet af konsistoriales instämde häri, men ville dock åtnöja sig

med några »theses, antingen tryckta eller skrefna», samt dessas

offentliga försvarande. Det är uppenbart, att man härigenom ville

förvissa sig om LlNN®I förmåga i latin-talande.

Härom underrättades kanslern, som ofördröjligen (d. 14 aug.)

aflät nytt bref, hvari han framhöll, att Linn®US »warit redan

^ »Mitt compliment till Hans M:stt Konungen, då iag derföre tackade,

war, att iag resten af mina dagar Gud altid för honom bedia wille, såsom en

herre ibland de Christna konungar, den krig förstår och freden älskar; hvvilka

ord wäl uptagne blefwo.» (Bref från L. Roberg till M. Oxeegren I74^ '

B. Bergii brefsaml.)
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, för några år sedan docens i Upsala och genom så många wittra

:: och lärda mäns witnesbörder i Europa, at näppel. någon Swensk

5 för honom skaffat sig så allmänneligt bifall och beröm, lärer wara

. aldeles tilförlåteligen bekant», hvarför kanslern »förmodar, at

: Högwördigste Herr Archi Biskopen och Consistorium Aeademieum

Johan Gottschalk Wallerius.

Efter kopparstick af J. Gillberg 1772.

straxt och utan widare upskof skrider til ofwannämde förslags

;upsättande». I konsistorium »discourerades något» härom (d. ^Yg),
!men prokanslerns närvaro ansågs nödvändig. Denne ankom ock

• samt förklarade, att han går »icke gerna ifrån sin derom förr

lemnade mening, såsom stäld uppå en mycket god och säker

grund, sökandes dermed intet annat än rcipublicce litei'ari(B bästa,

som beror mycket derpå, at inga illiterati mera hädanefter, än

härtils, wid Academien antagas; ty den, som här inkomma wil.

•n’

L i n n é 19
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bör wara så Acaclcmice doctus, at han kan preosidcra och förrätta

dc syslor, .som en Profe.ssor tilhöra» o. s. v. »Och .som ingen

annorlunda sig yttrade», beslöts afsändande af en ny skrifvel.se

till kanslern, hvari man fasthöll vid hvad förut blifvit sagdt, och

påpekade, att LlNNiEl »erhåldna beröm utomlands förnämligast

warit uti Botanicis, som wid denna professionen icke så egentel.

kommer at traeteras».

Det mod, som konsistorium .sålunda vi.sat i att motsätta .sig

kanslerns tillsägelser, började dock snart att svikta hos en och

annan. Man behöfde tvenne sammanträden (d. 20 och 25 aug.)

för det fattade beslutets justerande, och vid det senare af de.ssa

bekände rektor, prof. FrONDIN, att han »kommit i något bekym-

ber», fruktade hans höggreflige Excellences mi.sshag och önskade

helst slippa att underskrifva brefvet. Prof. A. CELSIUS, som vid

be.slutets fattande éj närvarit, opponerade sig och ansåg, att man

»borde acqviescera wid Illustrissimi Cancellarii swar». Domprosten

O. Celsius och prof. Boberg instämde, under det att prof.

Beronius framhöll det obilliga i ett sådant tillvägagående mot

en man, som »är i hela Europa känd för en lustre för wår respu-

blica literaria i Swerige», samt påpekade, att då helt nyligen för-

slag till den andra medicinska professionen upprättades, LlNN^US
»utan V. Consistorii påminnelse om widare profs afläggande, er-

hölt allas enhälliga vota» .... »Kunnandes, för sin del, icke se,

huru det, som då war gällande, nu ock äfwen til hans approbation

icke må gälla.»
*— Slutet blef dock, att skrifvelsen till kanslern

skulle afgå, och rektor lofvade att underskrifva densamma, fastän

»han i denna casu, och i anseende på wissa omständigheter , här

wid, är nog bekymrad deröfwer».

Denna konsistoriets uppstudsighet mot kanslern bar frukt

däri, att en ny aspirant till den lediga professuren nu anmälde

sig, nämligen adjunkten dr J. G. Wallerius. I sin d. 25 aug.

daterade ansökan ^ förklarar han sig »willig at ännu wisa något

specimen capacitatisy)

,

om så påfordras; omtalar sin medsökandes

Linn.^1 gradualdisputation, »hwarwid mycket wore at erhindra»,

samt uttrycker den förmodan, att LlNN^US skulle så »mycket

mindre willja eller kunna sig ifrån profs afläggande undandraga,

som Högwyrdigste Herr Doctorn, Erkie Biskopen och ProCanccl-

leren. Eder Magnificence och Venerand. Consistorium effter min

oförgripeliga tanka bäst therigenom sättas i stånd at med full-

komlig trygghet döma, hwilken af oss till thenna lediga sysslan

^ Const. Acta 1741.



habilare wore, sedan nu Botanices Professionen, för hwilken Herr

Doctor LiNNiEUS synnerligast wunnit så godt omdöme, blifwit

med en annan, bättre och meriterad man besatt». Denna hans

egendomliga ansökan fick hvila i afvaktan på kanslerns ytterli-

gare åtgöranden.

Att denne skulle åtnöja sig med hvad det akademiska kon-

sistoriet företagit sig, var nämligen ej tänkbart. Han dröjde ej

heller att anmäla förhållandet för Kungl. Maj: t och att utbedja sig

härutinnan dess »eget nådigste utslag och förordnande».^ Saken

öfverlämnades till cancellicollegiet, och detta infordrade konsistoriets

förklaring, men visade därvid, att det helt och hållet missuppfat-

: tat, hvarom frågan egentligen handlade. I stället för att infordra

förklaring, hvarför man nu ville trakassera LlNN^US med yr-

kande på disputation, frågade nämligen sagda collegium, hvarför

• man förra gången i strid mot en paragraf i de akademiska konstitutio-

' nerna enhälligt uppfört honom på förslag till den då lediga pro-

fessionen, till hvars innehafvare RosÉN nyss blifvit utnämnd. Att

' svara härpå blef för konsistoriet ganska lätt, i det att detsamma

'blott i all korthet framhöll, att något disputationsprof af LlNN^US,

»såsom uti Botanicis enkannerl. namnkunnig», då var öfverflödigt,

'.enär hans skicklighet till det sökta ämbetet »utaf dess utgångne

ttractater kan inhämtas». För sitt nya påfund, att han nu strax

> därefter skulle offentligen på latin försvara några tryckta eller

'skrifna teser, hade det endast det svaga skälet att anföra, att

»Consistorium intet känner des studier och erfarenhet i de styc-

Iken», som hörde till den Robergska professuren, äfvensom att

t det, »sedan så många undwikit profvvens afläggande, af förfaren-

l heten lärdt at hålla starkare hand öfwer den omförmälte § i Kongl.

( Constitutionerna». Härtill fogades af professorerna And. Celsius
' och Beronius särskilda utlåtanden, hvari det inkonsekventa i

^konsistoriets tillvägagående utförligt och skarpt kritiserades. I

rden af detsamma åberopade paragrafen står nämligen tydligt, att

' sökande till ledig professur skulle aflägga prof genom disputation

e//ey på annat tillfredsställande sätt,
^

hvilken senare bestämmelse
< konsistoriet egenmäktigt uteslutit; därvid hade det handlat i full-

A*omlig strid med sitt tillvägagående vid många andra professors-

platsers besättande, äfven helt nyligen. För öfrigt — »dispute-

• randct med mera sådant lemnadt i sit rätta wärde, nytta, pryd-

>nad, nödwändighet vvid en Academie, det här intet bestrides»,

* Kansl:s skrifvelse till Kgl. Maj:t d. 'Vj 1740.
^ Nominati edent specimina disputando aiit alio quodam suffcienti niodo.
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men nog ville det synas, »at man utaf en med mogit betänkande

sammanskrifven tractat kunde mycket säkrare dömma om ens

kundskap, än igenom en disputationsact öfwer några korta theses

i hastighet upsatte, då den ofta kan blifwa applauderad, som mäst
kan ropa och är ordhittug, oaktat han mycket litet skulle förstå

saken». Därvid kan lätt inträffa, att de disputerande »ietomåt-

teligit swatzande sätta al sin force», hvarigenom »de åhörandes

öron med ord mera, än som realiteter warda opfylte». Hvad
speciellt beträffar den för en universitetslärare nödvändiga kunska-

pen i »de erudita, särdeles det Latinska språket», så ansågo de

det »för intet mindre otjenligit än onödigit», »det Doctor Lin-

N.^US skulle påminnas at disputera ex cathedra allenast til at

weta, om han kunde latin»; man kunde vara »försäkrad, at han

kunde skrifwa latin, efter alla hans böcker äro på det språket

publicerade, och at han uti talande war öfwad», kunde man veta

»derutaf, at han gått genom Wexiö Gymnasium och at man dess-

utom hördt honom opponera på Academien i Upsala». Consisto-

rium hade glömt bort kap. VIII membr. i § 5 i konstitutionerna,

där det heter: '>'>Habebunt Electores ubiqiie raiionem publiccB utili-

iatis .... Lex summa illis erit salus Acade^mca.» ^ För egen del

ansågo de, i betraktande häraf, att det var »mindre nödigt och

anständigt at äska något widare prof af Hr Doctor Linn^eus».

— Resultatet af denna skriftväxling blef det, att Kungl. Maj:t för-

klarade, att Linn.®US »må dispenseras ifrån hwad Consistorium

honom pålagt», men att samtliga öfriga sökande till lediga pro-

fessurer skulle disputera ex cathedra öfver afhandlingar eller teser.

Konsistoriet bestämde (d. 22 nov.), att detta skulle ske före ut-

gången af februari 1741. Professorerna Celsius och Beronius

gjorde visserligen ytterligare försök (d. 6 dec. 1740 och d. 7 febr.

1741) att få förslag till den medicin.ska professuren uppsatt, utan

att specimenstidens utgång afvaktades, men konsistoriet stod fast

vid sitt en gång fattade beslut, och alltså skulle disputationsprof

afläggas ej blott af adjunkten WalleriUS, som förut disputerat

ej mindre än 6 gånger (i matematik, filosofi och medicin), utan

ock af den nypromoverade medicine doktorn Abr. BäCK, som

nu i elfte timmen (d. 9 dec.) anmält sig såsom sökande.

Hvad det akademiska konsistoriet egentligen afsåg med sitt

egendomliga och inkonsekventa förfarande, är numera omöjligt att

med bestämdhet afgöra, men helt naturligt är, att då »alla möj-

* De röstande skola alltid taga hänsyn till det allmänna bästa. Högsta

lag skall alltid universitetets bästa vara. i
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liga omswep upptänktes» och »alla möjligheter wid Upsala anla-

des», man däri började spåra ett försök »at afstänga Linn^UM»

från den sökta professuren. ^ För att motverka detta lät han i

slutet af 1740 eller början af 1741, utan att utsätta sitt namn,

trycka en liten skrift med titel: Orbis crudili judichim de Car.

Linncei, M. Z?., scripiis^ hvarigenom alla nedsättande omdömen

om hans arbeten af uppenbara eller hemliga motståndare skulle

grundligt nedslås. På titelbladet försedd med LlNN^l, från VlR-

GILIUS hämtade valspråk: Famani extollere factis, hoc vhduiis opus^^

lämnar denna lilla skrift först en kort uppgift på de viktigaste

händelserna i LlNN.^1 lif, en förteckning på hans utgifna skrifter

(med inberäknande af nya upplagor 21 till antalet) samt ett upp-

räknande at de naturforskare, hvilka i utgifna arbeten antagit hans

nya system, samt öfvergår därefter till återgifvande af de lofor-

dande omdömen, som offentligt eller i bref blifvit uttalade om
honom och hans arbeten. Man finner här sådana af så godt som

alla den tidens förnämsta naturforskare, t. ex. Boerhaave,
I

I
Sloane, Alb. von Haller, Ant. de Jussieu m. fl. — 5

I

tyskar, 5 holländare, 2 schweizare, 4 fransmän och lika många

I

engelsmän, inalles 20 personer. Och de voro ej ringa, dessa lof-

ord, som i rikt mått kommit honom till del. »Edra botaniska

skrifter skola trotsa förgängelsen och alla sjelfkloka», förklarade

Boerhaave; »aldrig förr har en menniska så snabbt utarbetat så

många och så utmärkta arbeten; i naturalhistorien är Ni en verklig

Carl xii, blott med den skillnad, att Ni för alla tider lagt den bo-

taniska verlden under Edert välde», intygade SauvageS; »hvad

Linn^Us gjort, har ingen förut vare sig försökt eller ens tänkt», be-

dyrade Haller, som tillika hälsade honom såsom »den främste»,

»den störste», »den utmärktaste» och »den noggrannaste botani-

sten». Holländaren VAN Royen, som i honom såg »fursten bland

århundradets alla växtkännare», lofordade honom, emedan han »re-

formerat hela botaniken, spridt ljus öfver alla dess delar och bort-

tvättat all den smuts, som förr vidlådde densamma», så att »aldrig

har botaniken varit så skön, så glänsande som nu»; parisaren Le

’ Det har påståtts, och Linné själf har antydt något sådant, att npp-

hofsinannen till allt det trassel, som föregick tillsättningen af den Robergska
professuren, skulle varit Rosén, som var förbittrad öfver att kanslern föror-

dat Linn.^us till erhållande af den Rudbeckska. Att detta senare ej varit

förhållandet, har i det föregående (s. 286) visats. Rosén var f. ö. ej vid

denna tid ledamot af konsistorium, enär hans installation försiggick först d.

16 oktober.

* Alt genom gärningar höja sitt rykte höfves en dugande man.
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Monnier fann honom vara rentaf tillbccljansvärd o. s. v. Utan
öfverdrift kan sägas, att jså superlativt beröm af så framstående

män näppeligen någonsin förr kommit en så ung forskare till del.

Också blef den lilla skriften ett skarpt vapen, hvaraf J^lNN^n

vänner i den kommande striden gjorde kraftigt bruk; utan den-

samma torde utgången måhända blifvit den, att Upsala universitet

gått miste om äran att bland sina lärare få räkna Carl UiNNyEUS.

I Upsala var tills vidare allt lugnt. Vid konsistoriesamman-

trädct den 7 febr. 1741 »angaf Adjunctus Doctor JOHAN GOTT-

SCHALCK AVallerius sin materia disputanda för den sökta pro-

fessionen i P^acultate Medica, innehållandes blott Theses Miscel-

laneas Medicas, som approberades». Snart började dock åtskil-

liga rykten om denna disputations innehåll att cirkulera, hvilket

föranledde professor Beronius att vid konsistoriets nästa sam-

manträde (d. 14 febr.) hemställa, »huru wida Doctor Wallerii
disputation .... som berättades redan wara på trycket och skrif-

vven directe emot Doctor LlNN.^US, hwilken är en competitor

til samma profession, kan wara så wäl Kongl. Academien, som

Doctoren sjelf anständig; och om icke det strider emot decorum,

at den ena competitorn wid slikt tilfälle angriper den andra».

Domprosten Celsius instämde häri och »wille i god wälmening

hafwa påmint, at Venerandum Consistorium täcktes förekomma,

det icke något sådant måtte passera, som föder oro och misshällig-

het af sig och är emot bonos mores» [goda seder]. Professor RosÉN,

medicinska fakultetens ende ledamot och alltså dess själfskrifne de-

kanus, sade sig hafva »censurerat bem:te disputation», hvilken

»renverserar wäl Doctor LlNN^l arbeten», men han »finner för

sin del ingen ting, som deri är anfördt, strida emot Guds ord,

den almänna Staten eller goda seder, och kan derföre intet se,

hwad som hindrar, att icke disputation må hållas». Och så tyckte

äfven majoriteten i konsistoriet. Detta var prologen till ett tragi-

komiskt skådespel, som snart väckte allmän skandal ej blott i

Upsala, utan ock i vidare kretsar.^

' Källor för skildringen liäraf äro Consist. protok. för d. 7, 10, 27 och

30 niars 1741, Kanslerns embet:s handlingai s. å. (i Riksarkivet) och I^psala

universitets biblioteks niscrpt (U. 95). — På ett par sidor, hvaraf en af IjK-

Na-lus själf tagen afskrift finnes på Ups. bibi. (niscrpt G. 152 a.), har RO-

BERG under titeln: Utnnn; hoc est Conspcctus Thesium, de quartim cerlitudtne

Clarissimos inter Viros Medicince Doctorcs Dm. Carot<. LiNN.<5vtiM et Dm. GOTTSCH.

Wai.t.ERIUM Upsalice acerrima est agilota controversia gjort en kort saniniau-

ställning af de i disputationeu framdragna tvistepunkterna. Hans egen upp-

fattning synes framgå af slutorden: »Maxima de Nihilo nascitur historia.»

I



i Den 27 februari 1741 var den dag, då denna disputation:

Decadcs bincB Thesium Medicarum skulle ventileras. Man behöf-

I

ver endast kasta en blick i densamma för att finna, att den inne-

höll intet annat än en serie utfall mot detalj saker, som uppletats

I;
i Linn.^1 Systenia Naturce och Flora Lapponica samt — framför

I'
allt — i hans gradualdisputation. Att han i ett och annat hade

(i
rätt, kan ej nekas; annat däremot är uppenbarligen oriktigt eller

ii

kitsligt småaktigt. Och dessutom märkes öfverallt en ton af hätsk-

het samt ett begär att klandra och förvränga, som allt annat än

hedrar författaren,^ äfven om denne, såsom verkligen är förhål-

, landet, röjer en mindre vanlig beläsenhet och erfarenhet. Skrif-

•ten väckte därför genast stor förargelse; redan af titelbladet tog

: man anstöt, ty där angafs, att den var utgifven 'på befallning af

, det akademiska konsistoriet (yussic Max. Ven. Senatns Acad.>->J

— något, som förut aldrig stått på någon disputations titelblad.

Under .sådana förhållanden hade man all anledning att an-

i taga, att disputationsakten skulle blifva af mindre vanligt slag,

' hvarför ock studenter i talrika skaror fyllde universitetets största

. auditorium. I början försiggick allt stilla och normalt, men då

. den förste opponenten ännu efter mer än en timmes förlopp ej

:
gjorde min af att sluta, började studenterna, som gjort sig be-

: redda pä något helt annat, att genom stampningar gifva sin otå-

! lighet till känna. RosÉN, hvilken för första gången skulle såsom

. dekanus upprätthålla ordningen, synes redan nu hafva blifvit irri-

t terad, och under disputationens fortgång ökades denna hans sin>

1 nesstämning alltmera, så att han gång efter annan bröt ut mot
i både åhörarne och extra opponenterne. Först bland dessa upp-

; trädde professor Beroniu.s, om man i egentlig mening kan benämna
i honom opponent; snarare visade han sig som en sträng strafif-

: predikant, som tog författaren i grundlig upptuktelse för att han
' ej »hade observerat de regler, som Christelig kiärlek och goda
' seder föreskrifva». Fåfängt afbröt RosÉN, allt mer och mer upp-

• hetsad, honom gång efter annan, under förklarande, att allt hvad
Beronius anförde vore »scommata,^ ineptier, puerile och en

Theologo oanständiga saker», och glömde sig slutligen så, att

i lian gaf Beronius epitetet -»opponens impudentissimus» hvaröf-

ver en del af studenterna högljudt gåfvo sitt missnöje tillkänna.^

* Man uträknade snart, alt EiNNa^i namn i den 38 sidor stora afhand-
lingen nänines med bifogadt klander ej mindre än 60 — 70 gånger.

^ Scommnta — spefulla uttryck, »anstötelige ocli liederande expressioner>.

Rosén lärer sedan sökt göra troligt, att han ej sagt impudentissinms
(den högst oförskämde), utan imprudentissimtis (den mycket oförståndige).
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Afven Wallerius, som i början varit lugn, började »med sär-

deles förstälte maner agera sin sak föga bättre, med stampande,

skriande och oskicklige åtbörder». »Studenterna woro ock parti-

ska; somliga ropade: maxime, rccte, då den ena af desse contra-

parter talade; andra åter minime och stampade.» Beronius åter

synes hafva bibehållit ett orubbligt lugn,’ fortsatte, utan att fråga

efter att dekanus befallt honom tiga, med att läxa upp författaren

samt vände sig därefter till studenterna och höll »med makalöst

eftertryck» till dem ett med citat ur Orbis e7'uditi judiciuin späc-

kadt tal, hvari han uppmanade dem att ej låta sig förleda till att

om Linn^US hysa några ofördelaktiga tankar, då han tvärtom

vore en heder för vårt land. Därjämte omtalades hans sträfsamma,

under fattigdom framlefda studentdagar samt hans i allo hedrande

vandel och Guds underliga försyn, hvilket tal studenterna tysta

och med blottade hufvuden afhörde.

Då Beronius slutat, greps ordet genast af magister Carl
Clingenberg, hvilken förklarade sig ämna opponera icke på grund

af sakkunskap, utan såsom LlNN^l vän.^ Och sedan började han,

liksom Beronius, att »skiära up rätt skarpt» med ett långt tal,

fullt af hvassa förebråelser mot författaren för hans otillständiga

skrifsätt. Några egentliga argument mot disputationen tycktes ej

komma att framställas, hvarför RosÉN upprepade gånger häftigt

afbröt honom, »böd honom proponera något argumentum reale»

och ålade honom slutligen tystnad. Utan att fråga därefter fort-

satte Clingenberg sitt tal, häftig ordväxling uppstod mellan ho-

nom, dekanus och disputationsförfattaren, och »det blef ett faseligit

gny och owäsende». Studenterna, som redan förut skockat sig i

auditoriets främre del (»i choret»), stego upp på bänkarna, hop-

pade, stampade, skrattade och skreko, allt under det att latinska

otidigheter flödade. »Jag har aldrig», säger en vid tillfället när-

varande, »hördt et sådant owett på latin; säges ock, at det aldrig

vvid Acad. Ups. förr passerat så groft». Slutligen gick det så

långt, att åtskilliga af åhörarne söndersleto disputationen, hvadan

golfvet efter aktens slut var öfversålladt med trasor af densamma.

^ Själf försäkrade han, att »min moderation wid detta tillfället warit til

allas förundran». Dock säger en brefskrifvare (Ups. bibi. mscrpt U. 95), se-

dan ban omtalat, att Rosén »imponerade Beronio silentium», att »Bero-

nius åter war grym, gaf intet efter; jag fruktade, at det skulle komina a

verbis ad verbera-» (från ord till slag).

^ Denne vistades då i Upsala såsom informator för en son till presiden-

ten C. CronsTEdT, ocb i bans bus umgicks Linn^US. (Auteckuingar af

denne i en almanacka för 1741.)
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?"örbittringen var ä ömse sidor stor; »in summa här är en så-

ian osämja, at ingen kan tro». Det hela hade blifvit en kom-

)lett akademisk skandal, till hvilken nästan alla de vid disputa-

ionen närvarande voro i större eller mindre grad skyldiga.

Magnus Beronius.

Efter kopparstick af J. Gillberg 1770.
4

Naturligtvis måste det komma dyningar efter stormen. Ro-
SÉN hade visserligen under disputationen själf gått så till väga,

att åhörarna misstänkte honom hafva uppmuntrat Wallerius
till detta angrepp mot LlNN.®US, men emedan han ansåg sig

vara skymfad i sin makt och värdighet såsom dekanus, »fant han
sig föranlåten begiära konsistorii handräckning». I främsta

rummet riktades klagomålen mot magister Clingenberg, som
ansags hafva på ett betänkligt sätt gjort sig skyldig till öfverträ-

delse af hvad de akademiska konstitutionerna och god ordning
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bjuda, i det att han »1:0 intog- Adjimctbänckcn i Auditorio, Invar-

til han förmentes ingen rätt hafwa; 2:0 begiynte non in vitatus at

opponera samt med detsamma prsejudicerade en Adelsman, som
welat då äfvven opponera; 3:0 war altförhetzig och anförde mästa-

delen idel otienliga utlåtelser; 4:0 förklenade excrcitia Academica,

såsom då han sade !> veritas iiumqvam dispiitando eruituri>,^ och

5:0 icke lydde Decani flera gånger giorda påminnelser». Äfven prof

Beronius beskylldes hafva »på nästan lika sätt sig wid denna

Acten opfördt, i det at han 1:0 hwarken giort någon opbyggelse

med sitt opponerande, utan hafft äfwenledes otienliga utlåtelser,

såsom calumniator
,
pudcat te, in tuam contumeliam dico ’ och så

widare; eller 2:0 acktat Decani der wid giorda påminnelser».

Häremot opponerade sig Beronius och påstod, att han utan all

giltig orsak blef »med efftertänckeliga ord af Hr Decano tiltalter,

hwilket alt Auditorium lärer kunna intyga», hvarför han önskade,

att »häröfwer lagl. kommer at inqvireras». Consistorium höll

emellertid »för eftertänkeligt, at än anställa någon widare ransak-

ning, af fruchtan at upwäcka äfwen någon oro ibland sielfwa ung-

domen, som torde så snart wara benägen at taga partie». Dä
emellertid RosÉN förklarade, att, såvida Consistorium »med sitt

stillatigande låter auctoritas Decani förringas», han »icke kunde

låta Doctor Beck med sin disputation framkomma», emedan lik-

nande oväsen kunde ånyo uppstå, »effter han i ett och annat

mål refuterat Pastor Brokmans Hushåldsbok», »förklarade Hrr

Consistoriales något hwar sitt missnöje öfwer alt detta och enkan-

nerligen öfw:r Mag:r KlinGENBERG procedere härwid.'^ Tillika

anhöllo de, att rektor »igienom en tienlig intimation på taflan,

och utan application til det, som redan passerat», skulle hos stu-

denterna inskärpa, huru de borde förhålla sig vid blifvande dis-

putationer. Ett dylikt, på latin affattadt påbud blef ock strax

därefter på tabula nigra anslaget, hvari >'>Florenttssima juvcntus

Academica >'> uppmanas att utan stim och buller sitta kvar på bän-

karna, att framföra sina argument stilla och höfligt, icke trätgi-

rigt, att icke sönderrifva disputationer samt att icke obetänksamt

motsäga eller på annat sätt förnärma dekanus — allt detta, eme-

' Sanningen kommer aldrig fram genom dispyter.

* Smädare, du borde blygas, detta säger jag till din skam.

^ Prof. Boberg förklarade dock, att han fann »intet, det Mag:r KniX-

GENBERG hafwer så synnerligen mera förgått sig här wid, än Prteses sielf».

Andra förklarade »sakerna nu begiynnas på orätta ändan». Älan borde, så-

som de påyrkat, hafva förbjudit dispntationen
;
nn ansågo de sig frikallade

från att härmed befatta sig. — Öfverallt i konsistorieprotokollen skrifves orik-

tigt KeINGENBERG i st. f. CpiNGENBERG.
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dan Gud är allestädes närvarande och således ser, äfven hvad vid

dylika tillfallen göres.

i Uppenbarligen var det konsistoriets afsikt, att Clingenberg

Ukulle få en skrapa och att saken därmed skulle vara slut. Det

: ^ar därför tvifvelsutan för detsamma en obehaglig öfverraskning,

dä vid sammanträdet den 7 mars upplästes en den 5 s. m. daterad

skrifvelse, hvari uttalas kanslerns misshag öfver att han ej fått nå-

t’Jon underrättelse om oväsendet vid Wallerii disputation, »som

i-igenom åtskilliga privata bref från Upsala till en och annan här

I

iar blifwit allmänt berättat». »Slika ryckten», förklarar han,

j» ifrån en ort, hwarest goda seder böra läras och öfwas, serdeles

'f

-inder Riksens Ständers samwaro, kan icke annat än mig mycket

gräma», hvarför Consistorium ålägges att inkomma med »en om-

;ständelig berättelse i saken». Detta visade sig villrådigt; ett af

rektor uppsatt svarsförslag vann ej bifall, hvadan saken uppsköts

till nästa sammanträde (den 10). Då började man med att bortju-

;stera sitt förr uttalade klander mot mag. Clingenberg.s »pro-

:cedere», i det man förklarade, att detta vore yttradt, endast »i

:fall så wärkeligen händt, som Hr Decanus angifwit». Dessutom

ibeslöts ett i de ödmjukaste ordalag affattadt svar till kanslern,

läufvudsakligen innehållande, att det visserligen »under Hr. Prof.

IBeronii och Magister Klingenbergs oppositioner wardt häf-

tigt», och att »det war en ting, som Consistorium Academicum
imed mycken ängslan och grämelse måtte åhöra», men att det

>>är för Consistorium Academicum ogjörligit at lemna speciele

-berättelse om alla ordasätten, som då brukades, emedan ungdo-

mien, som i stor myckenhet war tilstädes, så strömmade fram

»och upsteg på bänckarne samt fylde gången, at Consistorii Acade-

miici Ledamöter, som nederst i Auditorio innehade sina wanliga

ställen, icke kunde höra eller rätt fatta någon mening». Man
ihade därför »anmodat wederbörande Decanum, Opponentes och

Praesidem at hwar för sig ingifwa berättelser», och dessa skulle

med det snaraste öfverlämnas.

Länge gaf sig dock kanslern ej till tåls härmed. Redan den
IQ aflät han en ny skrifvelse med påminnelse om dessa berättel-

sers ofördröjliga insändande, och härtill fogades en erinran om
hvad en kunglig förordning af 1739 och ett kungl. bref af d. 20
okt. 1740 stadga »om lediga Embetens och Tiensters besättjande

innom wiss tid». På grund häraf fann han sig »föranlåten at

^ paniinna Consistorium Academicum at uppå den efter Doctor
' Roberg lediga Medicinska Professuren uprätta behörigt förslag,

och det med första till mig insända».

.....
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Nästa konsistorii-sammanträde hölls den 27 mars, och därvid

upplästes profF. Beronii och RosÉNS samt doktor Wallerii
mer eller mindre färdiga berättelser, hvilka skulle ofördröjligen

skickas till kanslern. Mag. Clingenberg, ».som igienom cursor

begiärt företräde», förklarade däremot, att han endast ville lämna

sin berättelse att förseglad till kanslern öfversändas, och alla för-

sök att förmä honom afstå härifrån voro fåfänga, hvarför Consi-

storium till sist förklarade, att han finge själf ombesörja dess öf-

versändande. För öfrigt uppträdde han snarast såsom en kärande

part, förmenande sig vara »ohördan dömd», önskade protokolls-

utdrag och förklarade, »det han icke wet qvo jure honom kan

påtwingas andra tankar i saken, än han sjelfhar». Konsistorium

visade härvid en anmärkningsvärd undfallenhet.

Hurudana dessa berättelser^ skulle vara, kan man lätt före-

ställa sig. Enhvar sökte att låta sina åtgöranden framstå i den

fördelaktigaste dager; det, som å ena sidan betecknades såsom

»wänliga föreställningar», sades å den andra hafva varit »en hop

swåra expressioner och tillmälen» o. s. v. Rentaf advokatmäs-

sigt är Wallerii affattad. Hans »wälmente upsåt» med disputa-

tionen var »en rätt grundad sannings utletande», och som detta var

hans »förnämsta ögne märke», »så mände iag» — säger han —
»uti god tid föruth min disputation Hr. Doctor LlNN^US, min

gode Wän och bekante, wänligen communicera, jemte bref och

anmodan, det täcktes han såsom opponens här närwarande för-

sökia utaf hwad grund mina satser wara månde». ^ Något förrin-

gande af Linn^I »berömwärda flit in Botanicis» var alls icke

afsedt, hvilket borde framgå däraf, att han i en äldre disputation

på tvenne ställen därom yttrat sig lofordande. Han ansåg sig

därför nu varit oförhindrad att »modeste examinera Herr Doctor

Linn^I hypotheser». Oväsendet vid disputationsakten vore att
|

tillskrifva endast professor BerONII grofva uttryck och beskyll- I

ningar samt magister ClingenberGS »myckna häftighet, hwar-

före han gång efter annan måste förnimma auditorii åthlöje».
|

Härmed kan man anse detta akademiska frispektakel afslu-
|

tadt. Linn^I kort därefter inträffade utnämning gjorde, att man
||

ansåg sig kunna tillämpa det gamla orpspråket: då ändan är god,

^ Dessa berättelser finnas i Riksarkivet bland Kanslers-handlingarna för

1741 med undantag af Roséns, hvartill konceptet finnes bland Consist. M

Acta. — ClingenberGS memorial bifogas såsom bilaga XI. En annan be-

rättelse, antagligen af en bland åhörarne, meddelas såsom bilaga XII. f
* Man torde erinra sig, att enligt konsistoriets uttalande med disputa- tri

tionen vid detta tillfälle endast afsågs att utröna färdighet i latintalande.
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I X allting godt. Försöket »at med en publique disputation för-

|,,
ägga Linn^I satser och goda namn, aflöp således till LlN-

. heder och Wallerii största försmädelse». Ett par små

;
ipiloger förekommo dock. Då nämligen i slutet af året kanslern

!
ill adjunkt vid medicinska fakulteten i Upsala utnämnde doktor

i

vVallerius, skedde detta med det tillägget, att kanslern »för-

f

nodar för öfrigit, at Adjunctus Wallerius lärer ansee denna

foefordran som et önskeligit tillfälle at få wisa, det de owarsamma

:,teg, han wid et eller annat tillfälle till äfwentyrs tagit, tiena ho-

lom till at med så mycket större försiktighet hädanefFter hålla sig

,vid et så alfwarsamt wäsende, som den anstår, hwilken Ungdo-

men med underwisning och efftersyn bör tilhanda gå». Och

•innu så sent som den 1744 erinrade kanslern i konsistorium

om »hwad buller och oro det förorsakade, at Doctor Wallerii

disputation, oaktadt wederbörlige wälmente påminnelser i Consi-

storio, utkom», samt »förmante Consistörium at noga tilse, det

I

cicke personalia och sådana förargliga saker widare måtte inflyta

förmodandes Hans Excellence, at icke sådant widare få

ihöra, utan at Professorerne wisa wid slika tilfällen hwarannan •

'then höflighet, som deras egen heder och ungdomens upmärksam-

het deröfwer fordrar».

Medan ofvan skildrade händelser försiggingo i Upsala, kom
'.på annat håll frågan om den lediga medicinska professuren på tal

voch väcktes ett förslag, som, om det blifvit realiseradt, skulle

5hafva beröfvat Upsala universitet äran att bland sina lärare få

'.räkna LlNN.^US. Vid riksdagen 1741 beslöts nämligen, att han

:.på statens bekostnad skulle företaga resor till åtskilliga delar af

> södra Sverige, och vid behandlingen af denna fråga å Riddarhu-

set uttalades farhåga, att LlNN.^US, »hwilken nu söker en profes-

' sion i Upsala», »igenom denna til publici tienst och på befalning

. tilgiörande resa skulle hindras at bewaka samma angelägenhet

> och således komma at lida til sin lycka». Det föreslogs därför

- (af frih. C. W. Cederhielm), att man skulle till Kgl. Maj:t ingå

J med anhållan, »at denne resa ej må lända Doctor LlN^US (!) til

I afsaknad i des underdåniga ansökning». Sedan däremot andra
! framhållit, »at LlN^l frånwaro ej lärer hindra, at K. Maj:t wisar
^ Ein^US nåd, om K. Maj:t så skulle behaga», ledde detta förslag

? ej till vidare påföljd.

Däremot ifrågasatte i samband härmed grefve H. Gyllen-
borg, huruvida ej » denne uti så ganska nyttige wettenskaper lärde

' *^^nnen», i stället för att blifva professor i Upsala, »på långt
nyttigare sätt kunde tiena riket medelst ungdomens underwisande
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och sädana nyttigheters uptäckande här i landet», som med de
föreslagna resorna afsetts. Dessutom vore att besinna, att »den %.

nu lediga professionen i Upsala ej är egentligen den, uti hwilken /
han kunde giöra publico den nyttan, som man af honom med *

skäl kan förwänta, och dess utan des employerande wid Upsala
Academie torde öka den skiljaktighet, som redan emellan den
studerande ungdomen sig wijst, i anseende til des nya sisteme i

botaniquen». På grund häraf hemtälldes, »om icke Manufaetur-

och Handels-Deputationen må lemnas tilstånd sig närmare at ut-

låta, hwad medel och utwägar måtte kunna utfinnas, at Doctor

Linsus med et tilräckeligit underhåld och anständig belöning

härtil må upmuntras». Sedan friherre C. O. Hamilton fram-

hållit om Linn^US, att »om man i des fädernesland ej wille

employera honom, han på andra orter med sin goda fördel

skulle blifwa antagen, och at således, om Riksens Ständer för ho-

nom giorde en distinetif demarche, sådant wore i all billighet

grundat», blef det väckta förslaget af Ridderskapet och Adeln

godkändt; och skulle »härom et Extraetum Protocolli til Stån-

den utfärdas».^ — LlNN^l kort därefter skedda utnämning till

professor drog ett streck öfver det väckta förslaget, så att det ej -

vidare kom under ompröfning.

Såsom ofvan omnämnts, hade kanslern i bref af den 19 mars

gifvit konsistorium en ny påminnelse om ett skyndsamt upprät-

tande af förslag till den lediga medicinska professuren. Detta

lät sig ock angeläget vara att ställa sig denna uppmaning till
,

efterrättelse: redan den 30 företogs detta ärende till behandling.
i

Rosén, ende medicine professorn, afgaf först »å Facultetens wäg-
j

nar» det i konstitutionerna föreskrifna utlåtandet, och däri före-
|

slog han, att på förslag till tjänstens erhållande skulle uppsättas
i

Linn^us, Wallerius och professor Herm. Dietr. Spöring

i Abo — den sistnämnde, fastän han ej sökt och antagligen ej ville

hafva platsen. Om alla tre yttrar han sig berömmande (utförli-

gast om Wallerius) och tillägger slutligen, att »som ordningen,
,

i hwilken desse äro stälte, intet ökar, så minskar den icke eller

någontheras meriter». Något egentligt förslag framlägges alltså

ej af honom.

I konsistoriet företogs omedelbart votering, hvarvid flertalet

1 I sina själfbiografier omtalar LiNNajus, att »denna ifriga [disputa-

tions-jaet kom för Riksens då församlade Ständer» och att dessa »pä riddar- g
huset lät aldeles märka, at dem misshagade ett sådant procedere». Alldeles

omöjligt är ej, att så skett, ehuru det ej finnes omtaladt i de kortfattade

protokollen. — Möjligt är ock, att LiNNajuS därmed afsett det G. A. RuXEX- H
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af dem, som förra gången gåfvo Wallerius företräde framför

IJNN^US, följde Roséns föredöme och »biföllo Faciiltetens vväl-

grundade wotering». Andra konsistoriales angåfvo däremot be-

stämdt, hvilka enligt deras mening borde uppföras pä de särskilda

rummen på förslaget, och därvid ansägo sig 4 böra helt och hål-

let utesluta Wallerius från detsamma och oberopade såsom

skäl, att det är »högst nödigt att sådana ämnen till Professorer

utwälja, som äro af et redligit, stilla och fridsamt sinnelag,

hwarutaf uti Collegio Academico ingen oro och för den Stude-

rande ungdomen ingen förargelse kan förorsakas». Resultatet

blef, att LiNNiEUS erhöll första, SPÖRiNG andra och WALLE-
RIUS tredje rummet.^ Förslaget justerades den 2 april, hvarvid

tillkännagafs, att prokanslern till alla delar instämde med medi-

cinska fakulteten och tillika förklarade, att om han förbiginge

AVallerius, skulle han handla mot »bättre wett och samwete,

som han nu i flera är hafft tilfälle att lära kiänna hans qwickhet

och mogna lärdom, så i Medicina, som i andra stycken»,^ Kans-

lern förordade naturligtvis LINN4EUS, och den 7 maj kunde han

underrätta konsistoriet, att Kgl. Maj:t den 5 s. m. utnämnt denne

till Medicinae practicse professor.

I konsistorium upplästes detta kanslersbref den 23 maj och

på samma gång från LiNNuEUS en skrifvelse, som åtföljdes af

»1:0) en copia af Kgl. Maj:ts allernådigste fullmakt, hvareffter

Hr. Professoren har at åtniuta det på Kongl. Bergs Collegii stat

honom tillagde gratial af 600 dir. S:mt, til des lönen, som Pir.

Prof. Roberg innehafwer, framdeles kan blifva ledig, ^ och 2:0)

en copia af Illustrissimi Cancellarii resolution af d. 14 hujus, at

SKÖLDS memorial: Wähnenta Tankar angäcndc landets upkonist igenom hwarie-

handa nödiga Rudimatcriers upjinnande och nyttiande, som den 19 Mars 1741

uplästes i Manufactur- och Handels-Deputatiouen, och hvari denne förklarar,

»att till detta nyttiga ändamåls ernående man borde betiena sig af wår wittre

Doctor Linn^us, den hela den lärde werlden erkiändt, om icke för den
fullkomligaste af alla, dock åt minstone för en ibland de bästa och ypperste
här uti, som tillika under det han tillärde ungdomen, äfwen kunde upamnia
nagre der till fallne tienlige subjecta någorlunda till den fullkomlighet, han
uu äger, som med tijden effter honom åter kunde intressera andra; hwilket
att wärkställa öfwermåttau lätt och utan grava tion för kronan kan låte sig

giöra, om mer bemälte Doctor LiNNiUus nu blefwe befordrad till den va-
canta Medicinska Professionen i Upsala.»

' LlNN^ms uppfördes på förslag af samtliga (14) röstande, Spöring
I b Wallerius af 10, Bäck af 5 och doktor Pexter Lundberg, hvilken

*par modestie allenast hos Medicinska Paculteteu sig anmält», af tvenne.
* Consist. prot. d. 7^ I74i-
® Detta blef förhållandet efter Robergs död, som inträffade d. 1742.
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till följe af Riksens llöglofl. Ständers befallning få giöra en resa

öfvver Öland och Gottland til at utforska och utransaka derstä-

des befintliga wäxter och mineralier, samt imcdlertid permitteras

ifrån sin sysla här vvid Academicn, med berättelse, at den på 3

månader lärer komma at utdragas». LlNN^US kvarstannade

alltså i Stockholm, tilldess han den 15 maj anträdde sin färd, från

hvilken han den 29 augusti återkom. Något mer än en månad
uppehöll han sig därefter i Stockholm, men den 6 oktober företog

han flyttningen till Upsala för att där kvarstanna under återsto-

den af sin lifstid.

I ett bref till en af sina utländska vänner^ yttrar LlNN.^US;

»Genom Guds nåd är jag nu befriad från det eländiga praktik-

trälandet i Stockholm; jag har erhållit den plats, som jag länge

önskat mig; konungen har utnämnt mig till medicinae och bota-

nices professor vid Upsala universitet och derigenom återgifvit

mig åt botaniken, hvarifrån jag varit biltog under tre år, som jag

måst tillbringa bland sjuka i Stockholm. Om lif och hälsa för-

unnas mig, skall Ni, som jag hoppas, nu få se mig uträtta något

i botaniken.» Han höll ord. Under mer än ett tredjedels sekel

blef Upsala genom LlNN^l verksamhet medelpunkten för natu-

ralhistoriens, särskildt botanikens, studium.
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På offentligt uppdrag företagna resor

(till Öland och Gotland 1741, Västergötland och Bohuslän 1746

samt Skåne 1749).

Utnämningen till professor i Upsala bildar en i ögonen fal-

lande gränssten på LlNN^l lefnadsbana, som däraf delas i tvenne,

till storleken ungefär lika, men för öfrigt sinsemellan mycket af-

vikande delar. Den förra af dessa, hvilken i det föregående blifvit

skildrad, kan, om man så vill, betecknas såsom hans »Sturm- imd

Drangperiod», under hvilken han, ofta under tryckande yttre om-

ständigheter, med ungdomens energi arbetade sig fram från obe-

märkthet till världsrykte, öfverallt — i skilda länder — genom det

sympatiska i sitt väsende och det storslagna i sin begåfning vin-

nande hängifna vänner och varmhjärtade välgörare. Öfver hela

denna del af hans lif hvilar därför ett poetiskt skimmer, .som gjort,

att såväl hans biografer som den stora allmänheten med förkärlek

fäst sin uppmärksamhet vid densamma. Den senare perioden där-

emot, ehuru äfven den mycket betydelsefull och ingalunda saknande
saväl beundran väckande som hjärtat tilltalande episoder, äger på
satt och vis en viss, något prosaisk anstrykning. Man finner här

Linx^US såsom den till åren mera komne och därför mera be-

sinningsfulle, en betryggad position intagande läraren och veten-

skapsmannen, hvilken, glebce adscriptus, under träget arbete fram-
lefver ett stilla, föga omväxlande lif. Han är ej längre den unge
entusiasten, som måste (')förskräckt kämpa för erkännandet af sina

20
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nya idéers sanning, utan den allmänt erkände mästaren, till hvil-

kens ord hela den bildade världen begärligt lyssnade, och kring

hvilkens lärostol skaror af vetgiriga samlades för att höra naturens

under tolkas. Att dessa ändrade förhållanden i viss män måste

trycka sin prägel på hans person och lefnad, är helt naturligt;

han förblef dock alltid i grund och botten densamme, lika ung-

domsfrisk till sinnet och vinnande alla deras kärlek, med hvilka

han kom i närmare beröring.

En sammanbindande länk mellan de tvenne skedena i Lin-

N^I lif bilda de trenne resor, som han på offentligt uppdrag före-

tog till skilda delar af vårt land. Den första af dessa infaller ock,

hvad tiden beträffar, just på själfva gränsen mellan de bägge perio-

derna af hans lif; de tvenne andra äro väl från denna och sins-

emellan skilda genom kortare tidrymder, men alla tre erinra de

i så mycket om de resultatrika, uppfriskande färderna under ung-

domsåren, att de väl kunna betraktas såsom direkta fortsättningar

af desamma. Tillsammans bilda de ock ett sammanhängande helt,

så att en fortlöpande skildring däraf, ehuru i någon mån åsido-

sättande den kronologiska ordningen af hans lifshändelser, är fullt

berättigad. Det är en sådan skildring af de sista af honom före-

tagna resorna, som vi nu gå att lämna. ^

Bland de många personer, med hvilka LlNN^US under sitt

Stockholmsvistande gjorde närmare bekantskap, var ock banko-

fiskalen G. A. RutenskÖLD, i hvilkens hem han ej sällan var gäst.^

Under 1741 års riksdag var denne ledamot af Manufactur- och
'

Handelsdeputationen, och redan vid ett af densammas första sam-

manträden (den 26 jan.), då tillsättning af Oeconomise och Juris i

Romani professurerna i Upsala var på tal, passade han på att

yrka, att »the af ungdomen, som wid Academien söka gradum

måtte jemte sin i philosophia wanliga examen äfwen praestera ,

examen uti Historia Naturali och Physica Experimentali». Då i

de flesta Philosophiae Magistrar blefvo präster, skulle därigenom

' Hufvudkällorna härför äro naturligtvis de af LiNN.i?eus själf publice- i

rade resebeskrifningarna. Dessa hafva emellertid jämförts med de i Linnean J

Societys bibliotek i London befintliga originaldagböckerna eller »protocol-
J

len», hvilka befunnits vara utförligare och i vissa afseenden väsentligt olika.

Därjämte hafva anlitats riksdags- och andra officiella, i Riksarkivet förvarade

handlingar; spridda bidrag hafva dessutom hopplockats ur andra Linneanska

skrifter, bref o. s. v. ;-

I en almanack för 1741 finnes af Linn^us antecknadt för den 6 jan.

»RutENSKIÖIvD middag, afton Triewald», samt sedan, att han var hos den

förre den 18 jan., äfvensom den 13 febr., d. v. s. samma dag, som beslut om

reseanslaget fattades. ;

}•.

A
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;
Jen för landet viktiga förmånen vinnas, att dessa, »enär de wid

Jne Prästebohl blifwa warse uti Botaniquen något, som kan tiena

: ;ill färgerier, medicin eller dylikt», skulle »söka samma wettenskap

-excolera och sine åhörare uti sådana saker underrätta, som till

ideras oeconomie lända kunde». Under den med anledning häraf

uppkomna öfverläggningen »påminte Hr Probst Petreliqs, at

I

Doct. Linn^US måtte blifwa anmodad at med första sommardag

'esa till Öland, Gotland och andra orter i Riket» för att »efterse,

uirudana ört- eller gräsarter der wara kunde, som antingen uti

'•Apothequen woro nyttiga eller till färgerier tienliga».

I

Detta förslag behandlades åter den 13 februari, då LlNN^US

•illkallades och på därom framställd fråga, om han ville företaga

nm dylik färd, förklarade, »at han så mycket mera dertill skulle

nnnas benägen, som han eij besedt the orter och parker, som wid

:;tränderna på den sidan belägna äro, och derföre sielf redan hoos

;äg beslutit at wid tillfälle resa dit».^ Färden ansåg han böra

mträdas i början af april och vara ungefär tre månader; »twiflan-

les intet derpå, at ju på Öland skulle mäst finnas gräs, som till

: ärgerier tienliga wore. Skulle eij eller underlåta at wid samma
illfälle efterse, om han på Ögarne däromkring kunde påfinna

uiågra mineralier, antingen af stehnkåhl eller annat, emedan han

vore kiännare af Stehnsorter». Med ett dagtraktamente af 3 dir

i;;mt och skjuts efter tre hästar förklarade han sig vara belåten.

Resultatet af denna öfverläggning blef, att deputationen be-

.Jöt hos Secreta utskottet göra framställning därom, att LlNN^US

I

nnevarande år måtte sättas i tillfälle att på Öland och Gotland

iamt ett annat år i Västergötland »giöra en undersökning, hwad
n Regno Animali, Vegetabili et Minerali därstädes kan finnas

iJll Fäderneslandets nytta». Vid justeringen (den 9 mars) af pro-

vokollsutdraget härom till ständerna föreslog deputationen dess-

utom, att instruktion för resan skulle af Manufactur-Contoiret ut-

ärdas, och »under discurerande om den wärkeliga nytta, som han
L^enom sin uppmärksamhet härutinnan skaffa kunde, kom Deputa-
dionen therutinnan öfwerens, at där Doctor LlNN^Us kunde upp-

täcka något, som wij till wåra Manufacturer hafwa nödigt och eij

‘ I en af själfbiografierna uppgifves, att Einn^US ansåg ett sådant an-
bud vara en stor förmån, ty »som kriget upptändts emellan Sverige och Ryss-
land, war Einn^US rädd, att han icke kunne undgå såsom Ammiralitets-
Medicus att blifwa commeuderad på flottan». Onekligt är, att resan i detta
afseende var för honom mycket förmånlig, men att kriget ej kunnat hafva
'^agot inflytande på hans svar, är uppenbart, då krigsförklaring skedde först
* af juli, d. v. s. då resan på såväl Öland som Gotland redan var af-
dutad och endast själfva hemresan återstod.

i
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utan stor omkostnad kunna oss utifrån införskaffa, såsom Walk-
och Pipeleera med mera, som nyttigt wara kunde, så skulle han
utaf Publico hafvva ett skiähligt Praemium att åtniuta».

Frågan gick nu till behandling af Riksens ständer, och alla

fyra stånden biföllo utan ringaste diskussion, att »Doctor Lin-

N^us nu i wåhr må anställa sin resa till Gothland, Öland och

andre orter at giöra sig underrättad om Färgegräs samt andre

tienlige örter och wäxter». Enligt därom erhållet uppdrag uppsatte

därpå Manufactur-Gontoiret, efter LlNN^l hörande (eller rättare

efter hans diktamen), reseinstruktionen ^ — och härmed voro alla

de förberedande officiella åtgärderna för denna färd afslutade.

Redan så snart ständernas beslut i denna fråga fattats,^ bör-

jade Linn^US att vidtaga nödiga förberedelser, hvarvid det för-

nämsta var att — liksom till resan i Dalarna — finna några unga

män, som på egen bekostnad ville vara honom följaktige. »At

giöra resan för mig lättare och angenämare», skrifver han, »och

at af mine Landsmän upodla unga ingenia, som med tiden kunna

giöra nyttiga resor för fäderneslandet, utwalde jag ibland åtskilliga,

som hade lust giöra med mig föllie, allenast 6 unge, wackre och

qwicke ynglingar, delandes bland dem wettenskaperna, hwar uti

de mig skulle wara behielpelige, at hwardera motte så mycket

redigare få exercera sig i något wist och ej blifva öfverhopade af

för många objecter på en gång». Dessa voro P. Adlerheim,

notarius uti Kongl. Bergs-Collegium, J. MOR^US, auscultant där-

sammastädes, H. J. Gahn, brukspatron, G. DUBOIS, medicina?
|

studiosus. Fr. Ziervogel, pharmac. regius, och S. Wendt, med. i

et botan. studiosus.^ Alla visade sig nitiska, men särskildt utmärkte

sig Mor^us och Gahn, »som jag törs säga mehr profiterat uti

upmärksamhet på denna resa, än mången annor yngling, som

utan handräckning i begynnelsen rest öfwer hela Europa». Med

dessa sina reskamrater öfverenskom LlNN^US om vissa förhall-
,|

ningsregler eller »lagar», som sedan af dem alla underskrefvos i

med löfte på heder och ära att dem oryggligen hälla.
^

1 Se bilaga XIII.
2 Af Ridd. och Ad. d. I2 mars. Fräste- och Borgareståndeu d. 17 mars n

samt Bondeståndet d. 8 april. ;

* P. AdIvERHEim, f. 1712, d. 1789, blef bergsråd; J.Mor^us,EinnjiiI svåger, gj

f. 1719, d. 1773, kamrer i Bergskollegium och slutligen bergsfiskal i Falun,

H. J. Gahn, f. 1719, d. 1782, räntmästare i Falun; G. Dubois, f. 1725» d- |c

1790, provinsialläkare i Stockholms län; Fr. ZiiJRVOGEiy, f. 1727 )
d. 179 ^»^-"

apotekare i Stockholm; S. WendT, f. 1720, d. 1763, medicine licentiat. f

' Se bilaga XIV.
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Den 15 maj 1741 (g. st.) lämnade LlNN^US och hans följe-

dagare Stockholm för att ridande färdas till Kalmar. »Wåren,

• åom ei bör mätas efter calendarium, utan efter climatet och wär-

man, war så wida kommen, at Lönnen utslagit sina blomor, men ei

blad; at Biörken nyligen utspruckit och blommade som bäst; Alens

stiplar woro nyligen utbrustne och Granen hade på sina ytterste

qwistar små röda, smultronlika Knoppar, som woro thes han-

'blomster, men ännu ei miölige; Lind, Ek och Asp stodo ännu

• sofwande i sin winterdwala . . . Ibland Foglarne hade Giöken nyss

'begynt gucka och Ladu-Swalan såg man i dag den första.»

Färden gick så raskt, som omständigheterna det tilläto, dä

;man stundom fick på gästgifvargårdarna länge vänta på nya

1 hästar. Södertälje, »en liten fläck», passerades samma dag, och

Liden följande besågs den »wackra och wälbyggda Sätesgården

( Gieddeholm» och dess trädgård, »hwilken nu åtskilliga blommor

i! utsirade», förnämligast vårliljor. Till dess prydnad hörde ock

h häckar af berberis och liguster samt »Buxbomsritningar», hvar-

;.jämte >'>Taxi eller Idträn stodo wähl klipte», men »Fikon med

'[Thuja woro här the raraste». Sedan gjordes ett hastigt besök i

ddet en half mil från landsvägen belägna Trosa, som dock icke er-

hbjöd något märkvärdigt, utom »at han är så ganska liten». Denna

d dag hunno de resande ej längre än till Svalbro gästgifvargård,

ddär de »måste wänta och frysa hela natten i brist af hästar, säng

0 och nattläger».

Den 17 användes till största delen till beskådande af Nykö-

f ping, som »är en täck Stad med snygge hus, breda gator, uphögd

; plan, frisk luft och åtskilliga Steen-huus». Här besågos »thet för-

1 falne Slottets rudera» samt »Erichs och Waldemars fasto-kamrar»,

I men framför allt de många där befintliga industriella anläggningarna,

såsom kvarnarna, hvilka lämnade det berömda »Nykiöpings-miölet,

- som har namn för thet bästa i riket», mässingsbruket, stärkelse-

^ fabriken och pappersbruket »med dess klutar och lumpor, lakkiäril

‘ och lumpwatn, limwatn, former, walckar, prässar och planer-hamrar».

höljande dag passerades Kolmården med dess »Stenar, Hög-
' der. Berg och Bråstupar, ibland hwilka Stut-Kärns Brincken war
r ej den sämsta». På aftonen nåddes Norrköping, där en dags
‘ uppehåll gjordes, »dels at bese Staden och Manufaeturerna, dels

^ at undwika vSoldaterna, som kommo tågandes». Här besöktes

sockerbruket, hvarest »sielfwa huset bestod af 8 Wåningar med
' 'vmdarne», mässingsbruket samt »Klädes-Manufaeturen», där man

^fägnade sig at Swenske Män fingo gå i Swenska kläder», men
^ grämde sig åt, att här använda färgväxter m. m. införskrifvits frän
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utlandet, fastän de bort kunnat erhällas i Sverige. Till sist be-

söktes » Tobaks-Spinneriet», där arbetarna voro »många små Barn»,
af hvilka »en dehl vvoro Bussmakare . . andre bredde ut bladen;
andre woro Puppenmakare, wridandes bladen omkring bussarna
til några quarters längd; andra togo stjelkarne ur bladen; andra
spunno, läggandes bladen omkring Puppen-makarnes stycken, spin-

nandes Tobaken til skapnad af et tog; andre gjorde rullar; andre
prässade; andre karfwade tobak til Kardus». Nattens inbrott för-

hindrade dem »att bese flera Fabriquer och märckwärdighetér». To-

talintrycket blef f. ö., att »Staden war stor, Husen wackra, med
breda Gator, tre Kyrkior, fyra Torg, många Trägårdar och twå
Borgmästare».

Den 20 maj fortsatte de, »plågade på wägarne med mycket
damb», färden till Linköping, hvilken »Stad war intet särdeles

stor, ej synnerliga stora hus, utan synerlig situation med ojämna

Gator». Endast ett kort uppehåll gjordes härstädes, och sedan

fortgick ridten förbi Bankeberg och Mjölby ända till kl. 4 följande

morgon, då Hester nåddes, »hwarest wi trötta af nattwakandet

hwilade 3 timmar».

Under den följande dag fortsatta ridten passerades snart Små-

landsgränsen, och »Bond-folcket begynte redan bryta nog starkt

på sitt språk». »Murcklor såg man plåckas i skogen af Bond-.
|

töserna, som woro både skiöna och stora, och såldes af them en i

kanna Murcklor för fyra styfwer.» På kvällen nåddes Eksjö, hvil-
j

ken stad »war ei mycket stor, doch tätt bebygd utan pracht». |

Som följande dag var böndag, skedde afresan därifrån ej förrän
|

på eftermiddagen, och sedan Hvetlanda nåtts klockan ii, hvilade
^

man där till kl. 2, då man var åter »uppe och ute på hästarne»
jj

för att göra ett besök vid Ädelfors’ i Y4 mil därifrån belägna

kopparbruk och guldgrufva. Om det förra yttrar LlNN.®US sig

med en viss tvekan, därtill antagligen föranledd äfven däraf, att
|

»Bruks-Folket och the kringboende vid Ädel-fors woro mycket

missnögde, talandes om alla inrättningarna med föracht, weder-

wilja och spådde olyckelig utgång». Däremot fäste han större

förhoppningar vid guldgrufvan och »then stora skatt här ligger

fördold». Beseendet af allt detta upptog hela dagen, hvarför nat-

ten måste användas till kontinuerlig ridt, så att ankomst till Växjö

skedde kl. 8 följande morgon. Här befanns det, att af »thet skiöna

Templet, af S. SiGFRID upbygdt, stod nu ett bedröfweligit spe-

tackel, sedan thet af elden för ett åhr sedan, då Askan itände

thes höga Torn, blef aldeles öfwerrumplat». Efter den mödo-

samma resan var här en rast under 2^2 dagar välbehöflig. Natur®

I
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lärare Rothman och andra bekanta.

Den 26 lämnades Växjö, och därpå fortgick färden skynd-

sammast möjligt till Kalmar, dit de resande, utan att något sär-

skildt anmärkningsvärdt förefallit, anlände tidigt på morgonen

den 28. Staden »sågs utan på helt präcktig med Slott, Batterier,

Grafwar, Skantzar och flera dylika P'ästningswärck; belägenheten

wid Hafwet, den täcka kyrkan och några Stenhus gjorde honom

behagelig». »Men så mycket som dessa låckade oss, misshagade

alt annat; inuti woro husen mindre behagelige, inwånarne mindre

sociable. Största möda war här at få spisa uti så namnkunnog

stad, och jag tror omöjeligit, om ej Apothequaren sig öfwer oss

förbarmat (mer för böner än penningar), sedan han länge nog war

obligerad.» »Kiällare och winer woro der efter.»

Meningen var att redan följande dag fara öfver sundet, men
väderleken tvingade dem att kvarstanna i Kalmar, emedan den

ena dagen efter den andra »war mulen, kall och olustig med stark

blåst och storm, at wi knapt kunde gå/^utom dörren, mycket min-

dre gå öfwer til Öland». Man hade sålunda god tid att bese

staden, slottet, färgeriet och tyghuset »med dess Stycken, Bom-
mar, Lavetter och flere tormentis bellicis^ ja sielfwa Martis biblio-

theque med wärjor. Pistoler, Carbiner, artigt i ordning stälde så-

som böcker uti ett bibliotheque» . Smärre exkursioner företogos

ock med godt utbyte. Särskildt »pickhågad» var LlNNu$:us, där-

till »specielt anmodad af åtskilliga Riksdags-män», att undersöka

en vid slottet i ymnighet förekommande växt, som benämndes

»mannablod», och som »på intet annor ort i werlden skal finnas

mer, än endast wid Callmare-Slott, deräst hon skolat upsprungit

af Swänskars och Danskars blod, som på thetta fält tumlat i

forna krig». »Ty blefwom wi», säger LlNN^US, »så mycket mer
flate, då wi henne sågom intet annat wara, än den ordinaire Ebu~
lus eller Sambucus her^bacca'» [Scimbucus Ebulus],

Annu den i juni fortfor den ogynnsamma väderleken, »men
trötte wid Calmare, sedan wi här uti 4 dagar wäntat på lugn,

resolwerade wi oss at gå öfwer på Färgan .... Fläck-febren, som
redan anstuckit twenne, som i huset bodde, den korta Sommar-
tiden och thcn angenäma prospecten af Öland skyndade dageligen
pa resan.» Under stickande sydväststorm lämnades kl. 3 e. m.
Kalmar, och kort därefter nåddes Färjestaden. Redan första in-

trycket verkade öfverraskande och lifvande: »Ölands strand hade
wi knapt rördt, förr än wi märkte, at detta land war helt annor-
Icdes än de andre Sweriges Provincier; satte oss derföre i sinnet,



3 ^^

at desto nogarc iiptcckna alt liwad pä denna Ö föreföll.» Denna
föresats hölls ock troget under de trenne veckor (till d. 21 juni),

som vistelsen på denna ö upptog, och detta var så mycket mera
af behofvet pakalladt, som man om densammas naturalster förr hade
sig intet bekant, om man undantager, att Ol. Rudbeck d. ä.

härifrån erhållit och namngifvit »Cistus oelandicus->'> och '»TitJiy-

inalus maximus oelandic7is» {Helianthemum oelandicum och Eu-

phorbia pahistris), samt att läkaren JOH. I.INDER (adlad Linde-
STOLPE) under ett hastigt besök anträffat Adonis venialis och vildt

växande luktvioler
(
Viola odoi'atd).

Närmaste målet för den fortsatta färden var (den 2 juni)

Borgholm. »Wädret war», heter det i protokollet, »behageligt,

något litet mulit, jorden war slät, trasten sjungde och hela natu-

ren tycktes consertera til et giästebåd, det Flora i dag firade at

för oss celebrera sit jubilmum; ej heller hafwom wi, som worom
giäster, någon sin sedt Flora fest-magnificare.» Redan mil

från Färjestaden beredde »ett skiönt Änggierde», fylldt af härliga

orchidéer, LiNNiEUS en glad öfverraskning; »här funnos», säger

han, »the aldra sälsammaste wäxter, som förut i Swerige warit

ohörde, och hwilka at åskåda jag reste 1738 ifrån Paris til Fon-

taineblau,^ där jag dem såg en gång utan at någonsin tänka fa

dem mera betrakta». Äfven flera andra sällsynta, delvis i Sverige

förr ej anträffade växter iakttogos, men.»LlNDERS violer», »för

hwilkas skuld wi gjordt hela denna dagens krokresa», eftersöktes

förgäfves vid Köping, liksom ock sedan på andra ställen. F. ö.

fick man tillfälle att taga kännedom om »Allwarens art och egen-

skaper», om stenbrott och »skurqwarnar», där golfsten slipades,
|

om ätteplatser och runstenar med »ormslängarne helt artigt in-
|

wicklade» m. m. — korteligen, den första exkursionen lämnade
|

det bästa utbyte och bådade godt för de kommande dagarna.
;

Att dag för dag följa färdens gång torde vara öfverflödigt.

Nog af, efter att hafva besett Borgholms slottsruiner, vände de

resande om och följde Ölands västra kust mot söder. Som vä-

gen gick än uppe på, än nedanför Landtborgen, fick man tillfälle

att se den skarpa kontrasten mellan Alvaren, som »ligger lik som

öde eller en steril allmenning för Fänaden», och den bördiga

kuststräckan. Särskildt tilltalande var trakten vid Resmo; »wä-

gen låg genom dc skiönaste Lundar man någonsin sedt, som wida

uti skiönhet öfwergingo alla orter i Swerige och täflade med alla

i Europa; här och der såg man de härligaste ängar och åkerfält.

Jfr sid. 24S.1
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En, som blifvit trött wid denna wcrldcncs ostadiga sinnelag och

söker undandraga sig des fåfenga i ett stilla obscuro, kan aldrig

finna angenämare Retraite.» » Wäderqwarnar i stor myckenhet,

stälta på Landtborgen», gåfvo landtskapet ett egendomligt utseende.

Den 6 juni hade man hunnit till Kastlösa, hvarest man ville

! undersöka den stenkolsfyndighet, som uppgifvits vara här anträf-

I

fad, men folket »sökte på alt sätt at förwilla oss sporet, ehuru

\\i winlade oss at med höflighet, wältalighet och skiänker winna

)
dem». Resan fortsattes därför till Möckleby, hvarest den där-

i

varande alungrufvan och dess 12 på hvarandra liggande lager

1
undersöktes, och där ett sedan ett par år brinnande upplag af

bruten alunskifFer gaf LlNN^US anledning att antaga såsom

möjligt, »at Öland får den curieusiteten at i Swerige upwisa ett

eldsprutande bärg», om elden skulle komma att sprida sig till och

antända den obrutna skiffern i berget.

Under det ifriga forskningsarbetet råkade LlNN^US ut för

det missödet, att en från klippväggen lossnad stor sten nedföll,

och att en bit däraf vid söndersprickandet »studsade emot min

i

v änstra fots yttra fotknyll, at jag ej annat wisste, än at benpipan slogs

I

af och foten krossades. I samma minut dref swedan bort alt nöje

för Grufwan och för widare röhn; jag blef upbragt til Giästgif-

1 waregården, at til frids ställa min contusion wid middagstiden.»

Sysslolös kunde emellertid LlNN^.US ej ens nu vara. Han
lät därför uppgräfva en »ätteplats», och som därvid en stor hop

; ben anträffades, kände han sig »hogad at utforska, om Folcket i

forna tider warit längre, än de nu äro». Resultatet af flera mät-

ningar blef det, att han ansåg sig kunna påstå, att »menniskian,

af hwilken dessa ben woro, ofelbart warit in emot 4 alnar lång».

På kvällen kunde färden fortsättas, och man beräknade få natt-

kvarter vid Ottenby, men nödgades resa vidare, »som wi sågom
folket wara rädda för wår resa, ehuru wi den förklarade». Hos

o

komministern i Ahs fick man ändtligen tak öfver hufvudet, men
Linn^US fick för värk ej en minuts hvila under hela natten. »Jag,

som förut hade hulpit så många nödlidande», klagar han, »i dy-

like och andra anstöter, hade nu ei minsta medel til hands att

hielpa mig sielf», ty »här war ingen tilgång på medicamenter el-

ler apotheque, til inga Balsamer elr Volatilia sicca\ så falla alla

hjeltar segerlösa.»

följande dag var en söndag och användes därför till hvila.

Härunder fingo de närmare besked om den uppståndelse, som den
förr ej skådade synen af resande naturforskare hade hos allmogen
uppväckt. En fullt trovärdig person omtalade nämligen, enligt
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hvad i dagboken antecknades, att »folket beåde thär och, som han
hört, snart öfwer hela landet’ woro helt förbittrade på oss och
förskräkta för wår ankomst; at de warit i går efter gudstiensten
tillsammans och om oss talt farliga saker, sagt oss vvara spioner'

at förr än förra kriget begyntes, woro tre, som så reste omkring,
men blefwo entligen ihiälslagna wid Hultersta; at wij sågo ef-

ter all ting, besågom alla belägenheter, af Prästerna frågade hwilka

kyrkior woro rikast .... The sade, at then mannen med swarta

skinrocken är anförare och sielfwa kusen», och att han »upmun-
trade sitt sällskap med de orden, at de skulle hafwa ögonen om-
kring sig. Ty blefwom wi rådde at taga en Krono-Betient med
oss, det ock skiedde.»

Sedan Linn^us två nätter och en dag fått sköta om sin

skadade fot, kunde färden fortsättas. »Då wi om morgonen reste

ifrån Ahs Capellans-gård, sprungo folket i Byen at se oss såsom

spectakel.» Kosan ställdes genom Ottenby lundar och djurgår-

dar till Ölands sydligaste udde, samt därefter genom den stora

schäferiängen mot norr längs öns östra kust, ända upp till Gaxa

i Högby socken, »där landswägen slutade sig på detta landet».

Afven härunder gjordes månget vackert botaniskt och zoologiskt

fynd, bland hvilka i synnerhet den märkvärdiga fågeln skärfläckan

beredde LlNN^US stor glädje. Man besökte en källa, benämnd

»Kiärrekusa», som befanns så märkvärdig, att tvifvelsmål uttala-

des, huruvida »något AnU'uni eller någon kiälla i werlden är säl-

sammare än denna»; man besökte och beskref flera borgruiner,

bland hvilka Ismanstorpsborg »war emot de andra borgar, som

man sedt på Allwarden, lik som en Hufwudstad ibland små fläc-

kar»; man gjorde sig underrättad om allmogens förvärfskällor

(fiske, stenbrytning, kalk- och tjärbränning, åkerbruk m. m.) och

lefnadsvanor, hvarvid särskildt märke lades till fliten hos kvin-

norna, hvilka »gingo stadigt och sydde på strumpor», t. o. m.

då de körde sten med oxar och därvid ej kunde släppa tömmarna

— korteligen, ständigt visade sig nya föremål, som höll deras

uppmärksamhet vaken och gjorde resans besvärligheter lätta att

bära. Med medlidande sågo de, huru befolkningen i vissa af-

seenden led under trycket af okloka eller obilliga lagar, såsom t.

ex. att förbud utfärdats mot försäljning af de små Ölandshästarna,

hvaraf följden blifvit, att man nästan alldeles upphört att uppföda så-

dana, och att ägande af bössor förbjudits, »at Bönderne icke matte

^ Riktigheten af denna uppgift bekräftades sedan flerstädes under re-

sans fortgång, så att stundom både präst och länsman måste såsom skydds-

vakt åtfölja de resande.
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föra wåld pä Hjortarne». Sådana, både kron- och dofhjortar, hade

nämligen blifvit inplanterade och spridt sig öfver nästan hela ön,

där de gjorde stor skada i trädgårdar och på åkrar, »hwarföre
o

allestädes hållas Wäktare vid Åkrarna, som Hiortarne skola ut-

fösa». Ännu större landsplåga voro de likaledes inplanterade och

fridlysta vildsvinen, som förekommo mest i öns norra del.

Gaxa, dit ankomsten skedde den 13 juni, var öfverfartsorten

till Gotland, och därifrån hade man beräknat att genast få af-

resa. Då emellertid postjakten ännu på några dagar ej skulle där-

ifrån afgå, beslöt LlNN.^US att göra en utflykt till den norr om
Öland belägna ön Jungfrun eller Blåkulla. Man red därför tidigt

på morgonen den 15 juni öfver landet, men »när wi kommo til

wästra sidan, låg båten på landet och ådrorna woro borta, Ro-

darne contraire och alt i olag; emedan detta stäldes til rätta,

up.wäxte en stickande storm, som förhindrade oss ifrån Blåkulla-

resan til inemot aftonen; emellertid gingo wi omkring at obser-

wera, hwad som kunde illustrera Historiam naiuralem PatricB-i).

På e. m. aftog stormen och rodden började i godt väder

mot det »Berg, som syntes 2 mihl ifrån oss stiga helt blått, likt

en half glob, up ur wattnet». Men »medan siöfolket berättade,

at man ei borde kalla det Blåkulla, utan Klänningen eller Jung-

frun, ty annars uptändes storm och man kommo i lifsfara, be-

gynte nordan kasta wågorna och en stickande storm at stielpa bå-

ten. Alla måste wi då arbeta, med största lifsfara uttröttade

kommo äntligen fram, men hafwets swallande med stark siögång

hade när slagit oss sönder mot klipporna.»

Det intryck, som denna lilla ö, »den Kiäringar och sagor

dedicerat åt Pluto, men ei Neptunus, fast än den senare tyckes

taga henne mer i protection ifrån Öknamn», gjorde, var föga

gynnsamt. »De säga allment», skrifver Linn.^US, »at alla Troll-

packor hit skola resa (sannerligen en rätt beswärlig resa) hwar

Skiärtorsdag, men den, som en gång warit här på orten, lärer

aldrig mer resa hit och nog finna orsaken til fablen; ty om nå-

gon ort i werlden ser hiskelig ut, är wisserligen denna en af de

grymmaste.» Att nå dess topp var mycket besvärligt såväl på
grund af de branta bergen och de på hvarandra liksom kastade

klippblocken, utan ock därför att »Lundarne woro så ihopwuxne,
at näpligen någon menniskia utan yx kunde penitrera, och, det

som sälsamt är, ofta af sielfwa Hcdcra arborea [murgrönan], som
här öfwer alt löper, så ihopflätade, som ärtor af Snargräs». »Löst-

naden sporhögg» dock så våra resande, att de sträfvade upp till

bergets topp, där ett vidsträckt panorama utbredde sig för deras



blickar. Sedan de där iakttagna vä.xterna antecknats, anträddes

återfärden, och pä natten nåddes under full storm åter utgångs-

punkten, hvarifrån man genast begaf sig tillbaka till Gaxa,

Att komma härifrån till Gotland visade sig vara svårt nog.

Visserligen kom postjakten — den enda, som underhöll förbin-

delsen mellan Gotland och det öfriga vSverige — den 17, men
denna befanns vara så usel, att öfverfärden därmed skulle varit

förenad med ögonskenlig lifsfara. LlNN^US beslöt därför att

ännu några dagar kvarstanna på Öland och utsträcka sina under-

sökningar ända till dess nordligaste udde. Härigenom fick han

tillfälle att undersöka den magra, men egendomliga vegetationen

på därvarande flygsandsfält, hvarest ock de resande hade stor

förnöjelse af att iakttaga lefnadsvanorna hos det märkvärdiga myr-

lejonet (eller sandpillen), hvilken sällsynta insekt här var vanlig.

Några i Sverige förr ej anträffade växter, insekter och petrifikat

hemfördes från de i trakten gjorda ströftågen, men stor var dock

de resandes längtan, att mera gynnsam vind skulle tillåta dem att

få afsegla med ett af landsfiskalen anskaffadt fartyg, hvarpå nå-

gra bönder åtagit sig att föra de resande öfver till Gotland.

Den 19 var årets tredje bönedag, då de resande måste i

Byrum »blifwa stilla och tillika hålla fastedag», enär »mat kunde

wi hela dagen intet få, ty Landtmannen hade lidit misswäxt för-

ledit åhr, ägde sielf ingen betta bröd; åtskilliga hade ei haft bröd

på hela månaden, andra ei på halfwa åhret; med stor möda

kunde wi winna en drick miölk, men intet annat». Den 21, som

var söndag, bevistades gudstjänsten i Högby, och här — såsom

dagboksanteckningarna förmäla — »förnögde wij oss af enfaldiga

folkets enfaldiga speculationer och gissningar om wårt sälskap,

som oss berättades af åtskillige; ty folket trodde, at en af oss

war Högstsal. Kon. Carl DEN i2:TE som nu besåg sitt land

och huru dess inwånare mådde. De trodde, at en stor Prince

Robertz metall-knappa vvar af gull och at en Gullkädia tiock som

tummen hängde om halsen; at en annor war konungason, ty han

war långbent och smal, med mera, som eij meriterar utsäga.» —
Samma dag på eftermiddagen gingo LlNN^US och hans följe-

slagare ombord på det förhyrda fartyget. »Seglen hissades kl. g

om aftonen, sedan wi wäntat allenast ett par timmar på fördel-

aktig wind. Et Sydwäst wäder förde wårt fartyg ifrån det land,

.som tillika med Solen lörswan utur wåra ögon, dem sömnen in-

tog.» Då de följande morgon vaknade, syntes redan Karlsöarna,

och kl. 2 e. m. kastades ankaret vid Visby.

Ett slags mässing.1
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Redan första stegen pä Gotlands jord voro för resenä,rerna

angenäma. »Wij woro eij wäl inkomna i staden», berättar LlN-

N-(EUS i dagboken, »förän Capitainer, Lieutenanter, Baroner och

Assessorer feliciterade wår ankomst, och folket wiste sig mycket

humant och wänligt. ^ Allenast fattades tienliga vverthus, där man-

skap, som eij hade bekante, kunde få spisa för pengar, sedan det

hela dygnet torkats på fartyget; men de, som hade gode wänner,

blefwo wigare antagna. Jag fick logement hoos Inspektor Lund-

]\[ARKS fru, som war en prydnad bland sit kiön, hwilken mig

emottog och fägnade, som hade jag warit en Printz eller Gu-

dars son.»

Två och en half dag användes nu till att bese Visby med ^

dess märkvärdigheter samt till exkursioner i den närmaste om-

gifningen. Själfva staden tog de resandes uppmärksamhet en hel

dag i anspråk, ty de »tyckte sig här se Romarn in nuce [Rom i

miniatyr]. Så många, så härliga och prächtiga kyrkor stodo nu

öfver hela staden af tiders och regeringars omskiftningar bragta

till rudera, hufwud- och tak-lösa.» Några i »Stora kyrkan» »så-

som underwärk» bevarade »jätteben» befunnos vara »wärkeligen

Hwalfiskben» . Dessutom fanns en skröplig, i samma kyrka öf-

ver S;t Görans bild upphängd fisk, om hvilken den » enfaldiga

hopen sade det om denna fisk wara spådt, at då han blir för-

tärd, skall domen komma; måste altså intet wara långt igen».

Från Visby anträddes färden den 25 juni mot norr längs

Gotlands västra strand förbi Lummelund, Martebo, Stenkyrka,

Hangvar, Fläringe och Rute till Bunge, dit man anlände den 28.

Kortare uppehåll gjordes flerestädes för närmare undersökningars

anställande, och dessa belönades med fynd af flera i Sverige af

botanister förr ej anmärkta växter. Bland dessa var ock den här-

städes i kärren förekommande, redan i den gamla Gotlandslagen

omtalade agen [Cladiiim Marisens), som lämnar ett förträffligt

material till taktäckning, och som kraftigt bidrager till vatten-

dränkta kärrs igenvallande. »Huru många i Swerige stora, sterile

och onyttige myror gifwas icke?», frågar LlNN^EUS; »jag tycker

det skulle löna mödan, om man uti dem planterade Agh, hwaräst

jag ej twiflar, med mindre at Aghen, som en gång i Myrorna in-

kommit, wäl skulle försörja sig sielf» Att, såsom han på ett

ställe fann, använda ag i stället för halm i sängarna, ansåg han
dock på grund af de på bladen sittande, små, hvassa taggarna

‘ »Tnwåiiarne woro gladlynte, belefwade ocli humane; de bröto något
af ifrån den nu giängse Swänskan och stötte något på Norska med accenten.»
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föga lämpligt; »clcn Piga, som en sådan Säng bädda skulle, fick wäl
intet hafwa Miölkfingrar, om hon Händerna hela behålla kunde.»

Synnerligen intressanta fann LlNN^US de många petrifikat,

hvaraf klipporna voro uppfyllda. Särskildt gifvande voro i detta

afseende » Corall-stränderne» vid Kapellshamn, hvilka satte honom v

och hans följeslagare i största förundran, ty »hwar och en Sten
war intet annat än en Corall . . ., så at de, som här efter tänka

söka sig åtskillige utwalda Corall-stuffar til sina konst- och Malm- ;•

Cabinetter, behöfwa intet annat ställe efterfråga, ty här kunde wäl

hwar Menniska i Werlden få et Hästlass till mans». Betecknande
för paleontologiens ståndpunkt den tiden är, att Linn^US ansåg

de i fossilt tillstånd här förekommande korallerna ännu med lef-

vande djur böra finnas i det angränsande hafvet. Dessa hittills
'

obeskrifna djur måste han dock »lämna andra at undersöka, som
f'

bättre tid äga och wid Capelshamn wäder och dagar wälja få, då P

de böra fiskas på Wikens djup».

I Fleringe begaf man sig på en så usel väg, att man »mäst <

måste gå, i fruchtan at mista Armar och Ben, om Hästen skulle ’J

snafvva», till Hau, som »war en Bondegård . . . och», säger LiN- \i

N^US, »måste jag tilstå den artigaste Bond-Gård jag sedt i hela

Riket», med ingen granne på en half mils omkrets. »Twänne
o

Aboar bodde tilsammans, hwardera hade sitt hwita och wakra '

Stenhus, utom Mangården af Träd bygd och med Tiära öfwer-

struken. In uti Husen såg alt snygt och rent ut, Kiöket fult

med Kopparkättlar til lo å 15 på hwardera stället, större eller

mindre. Mangården inneslutades af Humblegårdar och Trägår-

dar samt stora Löfrika Lönner, i hwilka woro upsatte åtskillige

små Trä-cylindrar, ofwantil iholiga, at Starar och andra små Fog-

lar här måtte lägga sina Agg och utur de Löfrika Trän fägna

Inbyggarne med en stadig musique. Hwad som warit öpet af

Gården, hade blifwit igienstängdt med sköna Wedkastar. Här

sannades det bekanta Rimmet: en åtta Kos Bonde, som hafwer

en Häst, bor långt up i Skogen och fri för mång Gäst, han mår

aldrabäst.»

Natten till den 28 juni tillbragtes här, hvarefter gudstjänsten

bevistades i Rute kyrka. Där voro samlade prost och flera prä-

ster för att anställa en »inqvisition», som varade från kl. ii f. m.

till kl. 4 e. m., emedan vice pastorn »upburit Pastoralia, hwarom

församlingen nu efterfrågades». — »Är detta Gudstienst?», frågar

Linn^US och tillägger: »Medan inqvisition stod i kyrkan wid

middagstiden, anstälde wi en innocentare inqvisition på ängarne»,

hvarvid åtskilliga sällsynta växter »grepos».



319

Närmaste målet för färden var Fårön, som undersöktes den

29 juni och hvars befolkning befanns något afvika från det öfriga

Gotlands både till klädedräkt och språk. Detta »war något svvårare

at förstå här på Fårön än eljest öfwer Gotland, ty Bondfolket ta-

lade mycket bredt och förbytte merendels Vocales \ Diphtongos> .

Åtskilliga här använda ord antecknades, »som aldeles gingo ifrån

wår nu brukeliga Swenska. » En viktig inkomstkälla utgjorde

-skälfangsten. »Skiäl-Kiöttet ätes dels färskt, dels insaltat, dels

torkat i Ugnen. Skiäl-Fetman brukas, så länge hon är färsk, i

' stället för Smör til Pannekakors stekande. Skiälungarne woro en

delice för desse inwånare», och dock »märktes ibland desse Skiäl-

ätare intet smittosamt skabb eller utslag». Rikedom på sjöfågel

’!' fanns här ock; »änder till milliontals, alla helt grå, lade sig här

'på Watnet och flögo omkring oss», »tärnorna flögo här så ym-

nogt, at man slog en med en Piska i flykten», och äfven ej drar

lifunnos talrikt, »men handteras ej rätt här på Oen, ty Foglarna

^skiutas och, thet än wärre är. Äggen upsökas till Pannekakor».

' Linn^US ansåg, att »Äggen och Fogeln borde privilegeras»,

samt hoppades, att »den tid torde komnta, då deras förträfFeliga

Dun lärer giöra dem säkra för Skiötten». En mark sådant dun

betaltes nämligen med 10 Caroliner in specie.

Det naturvetenskapliga utbytet på P^årön blef ej synnerligen

stort. Såsom det förnämsta kan betecknas undersökningen af el-

• men eller strandrågen {Elymus are^iarius) och dess förmåga att

binda flygsanden samt mätandet af dimensionerna på en stor ek

vid Ave. »Des Stam war 7 alnar omkring, des Höjd war 37

alnar, och des Grenars sträckning eller diametren genom Kronan
war 44 alnar. »^ »Här swalkade wi oss i den brännande hettan.»

Efter återkomsten till gotländska fastlandet nåddes snart

Kyllej, där uppmärksamheten fängslades af de egendomliga kalk-

stensbildningar, som biskop G. Wallin »ej obeqwämeligen» kal-

lat stenj ättar eller Gigantes saxios. »När man war et stycke

ifrå dem, sågo de ut som Staturer, Bröstbillder, hästar och alla

slags spöken och dieflar.» Att de voro rester af ett genom haf

vets inverkan bortfrätt kalkberg, ansåg LlNN^US vara ofelbart.

Östra stranden följdes därefter ända ned till Hoburgen. De
ställen, som härunder företrädesvis ådrogo sig de resandes upp-

märksamhet, voro S:t Olofsholmen med kyrkoruinen och »St.

Olofs twättefat» (»et hohl, stort som en hattekull» i en där 1ig-

^ Denna jätte-ek finnes ännu kvar, frisk og frodig. Vid 1898 anställd
niatning befunnos den vid brö.sthöjd vara i det närmaste 9 alnar i omkrets.
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gande större sten), Thorsburgen, Som »war et stort, hÖgt, brant,

ofvvanpa flakt, bart och skarpugt Berg», frän hvilket »man ansåg
de högste .Skogar sasom en mark, och man kunde wäl räkna 30
Kyrkotorn», samt Östergarn, hvars vid kyrkan liggande berg
»war nog högt och afhuggit pä alla sidor, som hade det warit

en Son af Thorsborg». »Ofwanpå detta Berg war i nordost en

härlig prospect ... at man på denna Öen näppeligen kunde ernå

något behageligare rum fÖr et .Sommar-Hus anläggande.» Äfven
besöktes Heligholmen i Vamlingbo, på hvars södra strand »woro
2 å 3 famnars höga Bergs-klippor, helt sällsamt utgrafne i åtskil-

liga Concamerationer, med Sahl och Kamrar, at här ingen ting

fattades til Hus mer än Tak; doch kunde här ingen annor bo,

åtminstone då Sunnanwädrets wågor rasade, än Näckar och

Nympher».

Det vetenskapliga utbytet af färden var fortfarande godt, och

särskildt öfverraskad blef LlNN^US, då han på Thorsburgen an-

träffade Co7’omlla Emerus^ »som tilförna warit sedd wildt w’äxande

wid Wien, Geneve och Montpellier, och den man både i Sw^erige

och utom lands plägar hålla i Orangerierna . .
. Jag hade aldrig

trodt, at denna Busken wuxit wild i Swerige, fast 20 Botanister

sagt det, om jag icke sielf det sedt.» Flera andra sällsynta väx-

ter, liksom ock djurarter och petrifikat insamlades, och pä stran- '

den i Vamlingbo »låg Landets åhrliga tilltagande oss så för

ögonen, at wi aldrig sedt tydeligare exempel.» Man kunde näm-

ligen här räkna 77 parallellt med stranden gående, af uppkastadt

grus bildade, låga åsar eller »landtryggar», af hvilka den öfversta

låg åtminstone 500 alnar från hafvet. Brist på nödiga instrument

hindrade noggranna mätningar och afvägningar, hvilka därför re-

kommenderades åt »någon Landtmätare, som kommo sig at uppe-

hålla på denna ort». — Dessutom gjordes anteckningar rörande

invänarnes ekonomiska förhållanden (särskildt den fördärfliga kre-

dithandeln, som gjorde bönderna nästan till Visbyköpmännens

slafvar) och lefnadssätt m. m. »Park-spelande förnöide rese-Cam-

meraderna, hwilket artiga Båll-spel Bönderna här allmänt roa

sig med.»

Den 9 juli besöktes Hoburgen, som »är et af det märkwär-

digaste, som naturen formerat på hela Gothland, och ligger här

til en oändelig högd, såsom et det skiönaste Castell, på alla si-

dor perpendieulairt, där Berget icke neder wid Roten, pa flere

ställen woro smalare». LiNNiEUS ansåg, att man lätteligen skulle

här få »i Krigstider et tämmeligit säkert tilflycht för Inbyggarne»,

.samt »förundrade sig, at et .så .stort märkwärdigt ting och pa
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hwilket naturen anlagt et så stort Mästerstycke, . . . skulle så al-
Cl

deles stå onyttigt». Åtminstone borde en fyrbåk här uppbyggas;

»besynnerligen woro en sådan Fyrbåck lätt att inrätta på et

Land, som har Tiära och Skiälspäck til öfwerflöd». Naturligtvis

besöktes ock den grotta, som fått namnet »Hoburgsgubbens säng-

kammare.»

Parti af Hoburgen.

Efter teckning af A. T. Gellerstedt.

i

i

i'

Därifrån ställdes kosan åter mot norr, men längs västra

stranden, och påskyndades så mycket som möjligt. En hel dag

måste de resande dock ligga stilla i Botweda, och denna »måste
..t' wi mäst använda på wår egen reparation, som förnötte Kläderna

ibland Buskar, Bergsskrefwor och et stadigt ridande». Vid Burs-

viken studerades därvarandc sandstcnsbrott, som lämnade bygg-

i-t nadssten till »vSlottet i vStockholm och andra Palacer». Den 13

Linné.

:]]

i

21
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och 14 juli företogs en angenäm färd till Karlsöarna, som läm-

nade synnerligen godt utbyte, både hvad växter och djur beträf-

far. Den öfriga delen af färden till Visby erbjöd föga af intresse,

om man undantager Roma kloster, som var »en oförliknelig wäl

belägen Platz, utomdes wäl bygd med skiöna Stenhus och wackra
1 rägårdar . . . Ladugården war här en af de präktigaste, och hade

man tilfälle at se, huru tiden kan spela sin Metamorphosin star-

kare än någonsin OVIDIUS; man såg et härligt Kloster af Mar-

mor upbygdt, uphuggit och slipat, wara förwänt uti et Fähus,

som altså är det präktigaste Fähus man ser i Swerige.»

Afsikten var nu att snarast möjligt öfverresa till Öland, och

därför sökte de »dageligen at resan anträda ifrån Gothland, men
måste gå lik som arresterade, emedan intet Fartyg war färdigt

at gå hädan, och at förtro sig Postjachten, som war liten, swag,

gammal och oduglig, och än mer des Skieppare, war största äf-

wentyr». »Wi måste doch», säger LlNN^lJS, »accordera med
honom, men jag wet intet hwad förwillade honom, at han svek

oss och gick sina färde oss owetande.» Efter 8 dagars väntan

slog dock befrielsens timme; »ty togo wi afsked af Herrarne i

Wisby, som liksom täflat at betyga oss all hurtighet». Den 25

juli »stegom wi på en Jacht, then wij måst hyra för 180 dir k:t

tillika med lagman ROTHIEB. Wi stegom ombord kl. 6 (på

morgonen), med största fara kommo utur hamnen för en brän-

nande siö, hissade segel, wännerna stodo på landet med hwiftande

hattar, in til thes the förswunno utur wår åsyn. Carlsöarne stego

fram. Nordan wädret begynte pipa, Wågorna blefwo rasande.

Fartyget kastades emellan de brusande Böljor, Gothland förswan,

Cameraderna blefwo siö-siuke. Taklen begynte springa, förtwiflan

intog wåra hiertan och wi befalte wår sak i Guds händer . . .

Siöfolket sprungo up i masten, sågo på en gång Gothland och

Öland, stora seglet togs neder, Fåckan allena war tilräckelig,

Öland i allas ögnesikte, stormen saktade sig. Fartyget hamnade

wid Böda kyrka och wi prisade Gud, som oss frälst utur faran.»

På Öland uppehöllo de resande sig denna gång ej mer, än

nödigt var.’^ Redan på morgonen den 27 »låto wi», säger LlN-

^ Af de få anteckningarna under den hastiga färden från Böda till Eärje-

staden må här blott följande anföras såsom exempel på de små skämt, som

Linn^US stundom inblandade i den allvarliga framställningen; »Galmm lutcum

- G. verum] berättade oss folket wara af somliga brukeligit til at strö på

gålfwet i Giästabodslag, men hade altid den olägenheten med sig, at Giä-

sterna blefwo oense och kommo uti slagsmåhl. Emellan denna orsaken och

påfölgden kan jag intet såsom Physicus förklara mig, utan måste såsom Lo-
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NyEUS, »sätta oss öfwer med stora färgan till Callmare, uti helt

behageligit och lugnt wäder . . . Öland lämnades utur synen, men

des gröna ängar, skuggfulle lundar och oförliknelige tempel blefwo

qware i mitt minne.»

I Kalmar upplöstes ressällskapet. Adlerheim reste till

Norge, Wendt direkt till Stockholm samt MOR.^US, Gahn och

Dubois till Bleking och Skåne, under det att ZlERVOGEL fort-

farande följde Linn^US. Dessförinnan afslutades det under fär-

den förda protokollet med följande anteckning:

»At wij underskrefne så hafwom sedt, hört, förstådt och fat-

tat, som ofwan förmält är, bewitna heligt

Carl Linn^us
Prof. Medic. iii Acad. Ups. R. & O.

af Rikseiis högl. Ständer utskickad.

Hans Jagob Gahn
Auscultaut i K. Bergsc.

Johan Mor^us
Auscultaut i K. Bergsc.

F. ZlERVOGEL
Pharmac. studios.

Gotth. Dubois
Medi. Studos. [!]

S. Wendt
Med. et Botan. Stud.»

Kalmar lämnade LlNN^US samma dag, som han ditkommit,

men då han anländt till Kråkenäs nära Växjö, gjorde han ett uppe-

håll i färden och hvilade han, »som af resan medelst dageligit

släp redan öfwer 2 månader war uttröttad, och altså frågade in-

gen ting effter på ett par dagar». Efter ett hastigt besök i

Växjö ^ styrde han kosan till Stenbrohult, dit han anlände den

9 augusti. »Jag kunde», skrifver han i dagboken för följande dag,

»ej i dag lemna then ort, på hwilken iag war uppfödd, och the

gicus saken i;pplösa, fastän syllogismen skulle blifva et quarter lång; Galium
strös liär aldrig på golfwet utan wid giästebud; aldrig något giästebud
är här (lik som på andra ställen) utan rus, aldrig rus utan kif och buller;

altsa giör Galium kif.»

^ Såsom bevis på att de Rudbeckska fantasierna ännu ej voro utdöda
kan tjäna, att Linn^US berättar, det den i Växjötrakten befintliga Helgö
»trodde somlige vv^arit de gamles Helicon, på hwilken Odens tempel stådt»,

och att »Musöar kallades 2:ne små Öar, som . . . förmentes warit Insulcc musa-
rum velcnum [de gamles sånggudinnors öarj.
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blomster, bland hwilka iag war uppwuxcn. Jag såg här thct kiära

Naiale, min gamle grå fader, mina många syskon och anhörige,

them iag nu sidste gången ofelbart giorde visit. Jag besökte här

the raraste wäxter, som iag mins mig i min ungdom fägnat mig
af.» Hit kommo ock från Skåne hans reskamrater MORiltUS,
Gahn och Dubois för att den 13 i hans sällskap fortsätta färden

uppåt landet. Denna gick först öfver Växjö och Taberg, .som

»uplyfte sitt hufwud såsom Furen ibland Enbu.skarne» och som
»må wäl kallas et Smålands mirakel», till Jönköping, .som »war

temmeligen wäl bygd, fast än med trähus; de mäste Husen woro

merendels 27a Wåning höga, af hwilka den andre och följande

wåningen gingo längre ut med sina wäggar än then nedersta».

I Göta hofrätts hus besågs »en stor samling af Hexerie-Instru-

menter, såsom Swart-konst Böker, dem wij läste och funno dem
fulla af flärd och fåfänga, af gamla och falska recepter, af Afgu-

derij, af widskeppelige böner och böner til dieflar, de mäste på

rijm lika BoSE werser. Här sågos och andra konststycken af

knytningar med trådar, silke, tagel, rötter. Wij blåste på det

helgade hornet, utan at dieflar framkommo, och miölckade miölck-

kiäppen, utan at få miölck. Här sågs Troll-tyre, som hwarcken

trollkäringar eller dieflar giordt, utan den 3die magen på et

idislande kreatur. Här sågos fötter af Örnar, utspärrande med
j

sina ramar, hwilka trollkarlar brukat at rifwa then på magen med,

som haft ref; jag skulle tycka, at the ej mera därföre borde brän-

nas, än Chineser, som sticka hål på sielfwa buken, eller de me-
j

dici, som uti starck colique bruka at bränna magen med inoxa.
;

Här fingo wij [se] the rätta troll-instrumenter: knifwar, hamrar,

påkar och järn-kulor, genom hwilka menniskior blifwit dödade af :

sina owänner.»
i

Därefter besöktes Huskvarna, Grenna, Visingsö, Omberg och ;

Vadstena, på hvilket sistnämnda ställe den heliga Brigittas och
j

hennes dotter CATHARINAS hufvudskålar gjordes till föremål för
:

LlNNiEl undersökning med det resultatet, hvad den förra beträffar,
'

att här »torde wara quid pro quo, som Apothekarne kalla». Här !

gällde det ock att undersöka »S. Brittse löök, om hwilckens dråpc- i

liga effect emot mullwader så ofta blifwit talt i Stockholm och
;

wettenskaps Academien . . . men», säger Linnhius, »jag blef flat, <1

då jag förmente mig skola få se en mycket sälsam wäxt, och i I

det stället måtte upptaga Gottländska Ramsen» {Alhuin ursinuni). il

' »Jag kan ej concipera, huru mullwacler skulle koma in i kloster- Trä-

gärden i Wadstena, som är murad med ler och lagd med diupt fundameiit, fl

så at muren fördrifwer mulwader i Wadstena, ej löken; jag will dock ej dispu-
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Medevi »skiöna och namkunniga Surbrun» besöktes därefter,

»dels at smaka på watnet, dels at råka Kammarherren Herr Carl

de Geer och at se, hwad inseeter han funnit denna Sommar,

som uti denna wettenskapen wida tagit lofwen af alla så inländske

som utländske curieuse». Vidare gick färden genom Askersund,

Örebro (där LlNNiEl gamle välgörare landshöfdingen N. Reuter-

HOLM besöktes), Arboga, Västerås och Enköping till Upsala.

Efter att där hafva uppehållit sig ett dygn återkom Linn^US till

Stockholm på aftonen den 28 augusti. Hela färden hade varat

15 veckor, och utgifterna för densamma uppgingo för LlNN^l del

till 536 dir 8 öre smt, hvaraf 221:8 för »skiuts» och 315 för

»vivere».

Såsom i det föregående blifvit omtaladt, omfattade det af

Riksens ständer 1741 åt L1NN./EUS gifna uppdraget ej endast under-

sökning af Öland och Gotland, utan äfven af Västergötland, före-

trädesvis bergen därstädes. Omedelbart efter fullbordandet af

Ölands- och Gotlandsresan tillträdde emellertid LlNN^EUS sin pro-

fessorsbefattning, och de mångfaldiga göromål, som under de när-

mast därpå följande åren lade beslag på hela hans tid och alla

hans krafter, nödgade honom att uppskjuta Västgötaresan. Först

i slutet af 1745 fick han tid att af trycket utgifva beskrifningen

på 1741 års färd.^ Följande år »hwarken wille», säger han,

»hälsan eller Riksens Högloflige Ständers Beslut längre tillåta oss

at dröja i Upsala Trägård; ty togo wi oss före resan just dagarna

efter det Academie Trägården stådt i sin bästa fägring, jämwäl

i så måtto, at bägge deras Kongelige Högheter hedrat honom
med sin höga närwarelse».

Planen för denna resa var hufvudsakligen densamma som för

den senast företagna. I ett afseende företedde den dock en olik-

het, i det att LlNN.^US denna gång åtföljdes af en enda stude-

tera, at de ej må säga mig blifwit gräligh, sedan jag kom hit.» — Den skulle

ock enligt uppgift af amiralitetsapotekaren J. J. Sai^berg fördrifva råttor,

men »den löken, han gaf mig i fjor, strödde jag omkring i kammaren; hade
dock öfverflödigt möss i kammaren hela året, och wet jag ej annat, än att de
borttagit en hop med lökar ifrån mig, sedan jag kom hem, dem jag förde

‘ Wadstena». (Bref från Linn. till D. Tibas, dateradt Upsala d. 1742.)
^ Dröjsmålet med publicerandet förklarar Linn^US själf i ett bref till

Trssin (d. 1745) sålunda; »På Riksens Manufaetur Contoirs depence har
gjort en resa till Öland och Gottland; jag gick nödigt på att utgifva den-

tamtiia; jag såg mig, med det jag beskrefwe en ort inom fäderneslandet, löpa
i det äfventyr, som om jag beskrefwe min regerande Konung, men salig Pre-
sidenten Drakf.s befallning gjorde, att hon kom på trycket.»
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rande, nämligen fil. kandidaten E. G. Lttdbeck, som »af kärlek

för Wetenskapen och at ännu göra sig widare fullkomlig» gjorde

LiNNiEUS »et nöjsamt sällskap» och biträdde honom med »proto-

collets» förande. Under de första 14 dagarna — från Upsala till

Skara — voro ock doktor juris J. E. FiCK och politie-borg-

mästaren i Upsala C. Prints hans följeslagare, dock icke af na-

turvetenskapligt intresse, utan endast »för sin hälsa skul».^

Resan anträddes den 12 juni (g. st.) och gick öfver Enköping

till Västerås, hvarest LlNN^US med stort intresse tog kännedom

om de nyheter, som biskop KALSENIU.S infört vid skolan och

gymnasium, i det att han »föranstaltat, at Lector Matheseos

skulle både wisa sina disciplar om nätterna constellationerne på

himmelen, och äfwen läsa Gazetterna för dem 2:ne gångor om
weckan; på det de icke måtte komma til Academierne så rå,

som man ofta erfar, då sådana tilförene intet mera lärt, än någon

Latin och en hop utanlexor». Afven hade han sörjt för botani-

ken, hwilken »härtil dags aldrig warit någon courant Wara för

Scholepiltarna», därigenom att han »förmådt Provinicial-Medicum

at twenne gånger i wekan om sommartiden . . . botanicera för

ungdomen». »Den tid», spår med anledning häraf LlNN^US,

»lärer komma . . . at detta berömda institutum wid alla Scholar

måste antagas, til en ewig heder för biskop Kalsenius, som

häruti warit den första».

Under den fortsatta färden var intet synnerligen anmärknings-

värdt att skåda, förrän LlNN.^US i Björkskogs prästgård gästade

prosten Bredenberg och i honom fann »den curieusaste ibland alla

Pastores, som wi råkade på wägen», ity att han »anlagt en liten

trägård och et litet orangerie, uti hwilka han förskaffat sig en stor

hop rara och utländska wäxter». Dessutom hade han »glimmande

Påfoglar och Dufwor af åtskillige arter», och »i husen woro hela

wäggarne betäckte med nät af ståltrå, innom hwilka en mycken-

het Canariefoglar sjungde, parades, bygde, kläckte, matade och

upfödde sina ungar» o. s. v.

I Örebro, där ett uppehåll öfver söndagen (den 15) gjordes,

besökte LlNN^EUS naturligtvis sin gynnare, landshöfdingen N. ReU-

^ Med anledning häraf anmärker EiNNaiuS: »Sannerligen, om liwar ocli

en wiste, hwad ogemen nytta ridande om sommartiden gör för hälsan, skulle

flere anställa sådana resor här i Swerige, och mindre folk samlas til brun-

narne, hälst man kan med lika depence resa, som at ligga wid brunnen. Åt-

minstone är detta ridandet för dem, som hafwa andetäppa, begynnelse til

lungesot, mjeltsot eller obstruction, et botemedel, som öfwergår alla bå<^e

brunnar och medicamenter.»
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TERHOLM, och denne »hade et rart trä från Sibirien planteradt

i trädgården nedan för slottet».^ Apotekaren VON Aken fägnade

LiNN^US med »åtskillige experimenter med de phosphoris han

sjelf tillagat» och hade mycket att berätta om sina kanariefåglar

och deras bastarder med steglitsor, hvilket han sedan lämnade åt

LlNNiEUS att publicera.

Den i8 tillbragtes i Mariestad, »liten, men behagelig», hvarest

samtidigt kronprinsen Adolf Fredrik och kronprinsessan Lo-

VISA Ulrika befimno sig. ^ »Folket så ifrån staden, som från

landet deromkring trängdes at få åskåda en så förträfFelig prin-

sessa. De sågo, de älskade och wördade Hennes skönhet, wishet

och mildhet.» — Följande dag nåddes Kinnekulle, där ett fyra

dagars uppehåll gjordes och där de egentliga undersökningarna

började. Särskildt ägnades därvid uppmärksamheten åt de olika

lager, som bilda detta bergs »breda och widlyftiga afsättningar

eller trappewis lagde fält», och de »perpendiculaire afbrytningar

eller klefwor, som likna de aldrahögsta Kyrko- eller Slotts-murar».

Till »angenäm ledsagare öfwer denna Kulle» hade han fortifika-

tionsvolontären J. SvENSSON Lidholm, som »helt accurat afmätte

och aftog» den profil öfver Kinnekulle, som sedan infördes i Veten-

skaps-Akademiens Handlingar för 1747 och i beskrifningen öfver

Västgötaresan. Fyndet af flera sällsynta växter och andra natur-

föremål beredde LlNN.^US och hans reskamrat stor glädje, liksom

ock de vackra naturscenerierna väckte deras beundran. Särskildt

tilltalades de af de »lundar af de härligaste löfträn, som betäkte

norra sidan af Kinnekulle, nedan för skogen och Rödstens-klefwan.

De liknade mera trägårdar, än vvilda parker, och gjorde denna

orten ljufligare än någon annan i Sverige, så at Sätterierne Höns-

sätter, Hellekis och Råbeck, som ligga på sjösidan åt Wenern,

näppeligen tillfyllest kunna beskrifwas i all sin sommarfägring.

»

Synnerligen storartad var utsikten från öfversta kullens östra sida;

därifrån »syntes stora tracter, många Sätesgårdar och wid pass

40 Kyrkor».

Därnäst styrdes kosan till Lidköping, hvarifrån en utflykt

gjordes till Lindholmen och Leckö. Särskildt ådrog sig det förra

de besökandes uppmärksamhet, på samma gång som »den härliga

byggnaden, de sköna gipsningarne, de gamle Imperatonim Roina-

nonim Buster, som stodo i sine Nicher i förstugan, den behage-

' Den numera hos oss allmänt odlade Caragana arhorcscens.

Denna omständighet torde varit en medverkande orsak till att beskrif-

imigen öfver Västgötaresan sedan dedicerades till kronprinsessan Lovis.-v

Lcrika.



liga situation, de artige trägårdar ocli den förträffeliga Badstugan
gjorde, at man ej utan smärta kunde se en så stor härlighet, med
sa stor kostnad och eftertänka anlagd, nu stå tom och utan in-

Efter återkomsten till Iddköping hade man tillfälle att

på dess torg, som »war det ansenligaste i Riket» och mätte unge-

hir 250 alnar i fyrkant, iakttaga ett egendomligt fenomen, näm-
ligen en 1736 uppkommen, från dess nordöstra kant till dess södra

sida gående spricka, som »genom det hon strök under et stort

trä på torget, klyfde det samma, at det förgicks». Många ansågo

detta vara förorsakadt af en jordbäfning, men »likare tyckes»,

säger Linn.^US, »at denna springa kommit af kölden, emedan
det skedde om winteren».

Nästa station under färden blef Skara, »nu en liten stad, ehuru

han i förra dagar warit många konungars säte . . . Gatorna woro

ojemne, sumpige och krokige, at man på honom kunde se, huru

tider och wådeldar kunna förwandla de ypperste städer.» Det

vetenskapliga utbytet blef här ringa, och i den sydost om staden

belägna Djurgården (då en äng, som »war mycket widlyftig och

full af Ekelundar») »sökte wi fåfängt några rara wäxter, til dess

åskan och rägnet körde oss dädan». Däremot gjorde LlNN^US
i

bekantskap med Rector scholae SvEN HOF och »fannt med nöje,

at han hade sig de mäste inländske örter bekante», så att, om
han därtill »får af sine Förmän befallning, kan han aldeles wara

i stånd, at äfwen häri handleda den studerande ungdomen wid

Skara, och således inplanta med unga åren i Scholse piltarne de

frön, som framdeles kunna gifva Fäderneslandet mycken frukt».

För nående af detta mål begaf sig LlNN.®US till biskopsgården

Brunsbo, och »här sökte han at recommendera Historiam natiira-

lem hos Herr Biskopen Doctor JUSLENIUS, at för den studerande

ungdomen läsas» — men, som det vill synas, utan framgång.

Därefter besöktes Höjentorp, hvarest det af JONAS Ahl-

STRÖM anlagda schäferiet samt schäferiskolan ^ skärskådades, och

Sköfde, som befanns vara »en mycket liten fläck . . . utan sjö eller

någon särdeles situation; husen woro små, gatorna irregulaire, och

Kyrkogården kringsatt med sköna Askar». Något uppehåll gjor-

des ej härstädes, utan ridten fortsattes förbi Billingen öfver Fal-

bygden under allt annat än angenäma omständigheter: redan förut

‘ Denna faun Linn^us vara »en artig inrättning, allenast Mäster-Scliåf-

ferii wet at göra clen iipbyggelse med sina disciplar, som af honom kunde

fordras». Detta synes här ej varit förhållandet, ty »Mäster-Scheffern . . . tyck-

tes behöfwa en god instruetiou, med mera», hvarför ock Einn^US lämnar

en detaljerad uppgift på hvad undervisningen borde omfatta.
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hade resan varit myeket besvärlig »genom et dageligit oeh stadigt

rägn», men »wädret blef på slätten häftigare, en stark motwind

satte så an, at snart sagdt ögonen wille blåsa utiir skallen; hästen

raglade oek nästan iitur wägen. Wi blefwo ock genomblötta af

slagrägnets häftiga skurar.» Om under sådana förhållanden lusten

för vetenskapliga forskningar bortdunstat, skulle varit ursäktligt,

I men LlNN^US fortsatte med oförminskad ifver att undersöka de

på hvarandra liggande berglager, som bilda Billingen och Mösse-

:

berg, samt den öfriga traktens geologiska förhållanden, samlade

;

ovanligare stenarter och ägnade en särskild uppmärksamhet åt »de

;

aldrawakraste örter, och jämwäl de sällsammaste», som vid Mösse-

‘ berg funnos på »den convexitet, som låg nedanför Kullen», under

! det att uppe på denna »wäxterna woro helt andra, liksom hade

;

man på et par minuter blifwit förd i et helt annat land och

I
, climat».

Den därpå följande dagen (den 2g jun.) var söndag och be-

i:
redde därför de resande en välbehöflig hvila i P'alköping, hvilken

ii'Stad »war rätt liten» och »fans i bredden wara 200, men i läng-
i-

• ^

||

den 400 steg». Men följande dag bar det åter åstad, Alleberg

||

bestegs och undersöktes, och Klefva hed, som passerades, väckte

!
de resandes synnerliga beundran, ty »han frambar de alrahärligaste

ängar, man någonsin kunde föreställa sig. Angarne äro fuller öf-

weralt här på orten täcke, men Klefwa Hed med sitt slätta fält

' och många blomster stod denna årstiden så täck och ljuflig, at

; han öfwergick all den sommarens prakt och fägring, wi härtils

rnågonsin sedt . . . Sannerligen, ingen främling skulle sig någonsin

föreställa sådan härlighet i Wästgötha land, som detta ej sjelf set.»
^

Den 2 juli gjordes här en afkrok från stora vägen för att

i besöka en i vida trakter känd och berömd man, nämligen bon-

' den Sven i Bragnum, hos hvilken »folket i landet sökte bot

emot sina sjukdomar, ej annorledes än af de största läkare»,

i Linn.<!EUS ville taga kännedom om dennes tillvägagående, och

hans följeslagare pådiktade sig hvarjehanda sjukdomar, hvarför

ordination — mest åderlåtning — genast erhölls. Alla sjukdomar

förklarade han sig kunna bota, »däräst det icke wore til döden
Hagdt». Fallandesot hade han kurerat många hundrade gånger,

och priset härför vore 2 dal. smt o. s. v. Resultatet blef, att

>'wi funno nogsamt, att drängen hade ingen insigt, hwarken uti

' En skärande kontrast häremot gjorde »den galge, liwilken war nprest
pa södra kanten af det höga Mössebärg, där bärget gjorde en djup wrå och
slutades åt den stora Klefwa Iled». »Hamaus galge hade aldrig kunnat lyst
tionde delen så långt.»
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Anatomicis, Physiologicis, Semioticis, Diceteticis eller Botanicis, utan

at hela hans kunskap bestod i några få medicamenters kraft uti

sjukdomar, hwaraf Allmogen argumenterade a viinori ad majus
[från det mindre till det större], hälst då de sågo, at han under

en alfvvarsam mine dölgde något djupare; men däruti war han

dock at berömma, at han brukte inga widskepelser och war foge

lig med betalningen.» Det väckte dock hos LlNN^tUS förvåning,

att då »denna dräng warit instämd til Cancelliet i Maricestad,

han der publiquement förhäft sig öfwer Doctoren at han warit

blek, öfwer Apothequaren at han warit fet, öfwer fältskären at

han warit röd; och det impunei> [ostraffadtj.

Den 2 juli, Marise besökelses dag, blef åter en hvilodag,

Gudstjän.sten i Mjällerunga kyrka bevistades, och »här sågo wi»,

omtalar LlNN^US, »huru den, som gick med håfwen, då han

fåt af bonden i öre kopparmynt i pungen, tillika med en nick,

tog strax utur håfwen en penning och lämnade den strax på an-

dra sidan åt samma bondes hustru, så at äfwen hon kunde hafwa

den äran at gifwa i pungen, då håfwen kom att besöka henne;

således språng den, som bar håfwen, stadigt ifrån mansstolarne til

qwinnostolarne, af orsak at bondens skyldighet här ej räknades

öfwer Öres depence til håfwen».

Följande dag besöktes Allestad. Här bodde då en engels-

man, lifmedikus BlaCKWELL, »som gjort sig namnkunnig ge-

nom en Oeconomisk Tractat om Lerbränning, tjänlig för gödsel

till åkren», och som »kom för några år sedan til Swerige, just

då, när nationen med all ifwer begynte tänka på Oeconomiens

upkomst i Riket». Som han »lät sig förmärka äga en ogemen

kunskap uti Oeconomien, blef han med många förmoner begåf-

wad, och därtil fick han detta Kongs-Säteriet at bebo, där göra

försök och at wisa de lärgirige sina många arcana osconomica-i.

Hit reste LINN.ZEUS för »at se och lära de högstönskeliga rön,

som kunde gagna både oss och publicum», men blef högeligen

besviken af hvad honom här förevisades, då detta dels var rena

bagateller, dels uppenbar humbug.^

^ Så t. ex. aiisåg Biv-A.CKWi?un, att reu sand efter 3 år kunde förvittra

till svartmylla, hvarför han med 4 par oxar ända till 17 tums djup upplöjde

den under en mullfattig jordskorpa befintliga sanden. »War altså ej under-

ligt, at han desse första åren måste tola misswäxt, at rågen här såg sämre

ut, än på något annat ställe; men», säger L,tnn.^us ironiskt, »denna förlust

lärer hundradefalt betalas, om Sand någonsin skulle förwändas i Swartuiylla.»

— Br.ACKWEi.r, blef 1747 i vStockholm på mycket lösa grunder afrättad for

högförrädiska stämplingar. Jfr tidskr. Frey 1S46.
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f Större intresse erbjöd Borås, ^ en »medelmåttigt stor, men

1imycket snygg och renlig stad», som nyligen återuppbyggts efter

y ilen eldsvåda, som 1727 fullständigt ödeläde densamma; antagli-

!
gen var det en reminiscens af denna olycka, som gjorde, att

utan för hwar port stod en tunna watten med en granruska för

; .vådeld skull». Här funnos flera färgerier, klädespressar och klä-

j Jesmanglar, fabriker för »glansläroft» och »tryckläroft», »Cassians-

i iryckeri» m. m., hvilket allt besågs. »Boråsboarne hafwa ifrån

j irminnes tider warit namnkunniga för sin synnerliga idoghet»,

t och samma vitsord förtjänte ock allmogen i den angränsande

Ej.irakten, »där alt folk spinna och wäfwa, så at ofta sielfwe gub-

iloarne måste sitta wid spånråcken». I några socknar voro invå-

f iarna företrädesvis smeder, i andra »fatknallar eller Landtmän,

oom swarfwa skålar, tappar, askar» m. m.

Vägen mellan Borås och Alingsås, till hvilken senare stad

! arden nu skulle ställas, vittnade om ringa samfärdsel mellan dessa

i oåda platser; den var nämligen endast »en gångstig, som ej utan

aiöda kunde ridas för stenar och branta backar». Den gick för

öfrigt genom en trakt, som LlNN^US ansåg sig berättigad att

oenämna »Westgöta fjällar», emedan den »aldeles liknar fjäll til

otengrund, bärg, däldar, gäsjord, sterilité och brantheter, fast det

. ir mindre högt, än andre fjällar, ej eller reser sig så långt up,

med mindre en fullkomlig skog kan wäxa derpå. Höjderna och,

'isnart sagt, hela denna tracten bestod af wida och flacka bärg.»

pN^ärmare Alingsås blef dock landet »sidländtare och mildare, med
jjoyar, ängar, åkerfält och härligare gräswäxt, då detta fjället

i slutade sig.»

Alingsås var denna tid ej en stad, utan endast »en fläck»,

'dock »aldeles anlagd och bygd med räta och stenlagda gator

.såsom en stad». »Manufactur-Societet war här i Alingsås an-

iagd, som så intagit alt, at man föga annat såg eller hörde, än

^Manufacturer, Manufacturier och Manufacturister. » Också hade

Linn^US och hans följeslagare en hel dag fullt att göra med att

I

bese de viktigaste här anlagda fabriker och verkstäder, som nu

voro i full gång: klädesfabriker, färgerier, ullsortering och ullkam-

nieri, spinnerier, strumpväfveri (med »strumpstolar, som förfärdi-

•gade sit arbete så enfaldigt, som de konstigt woro ihopsatta»),

bomullsväfveri, bandväfveri, nålmakeri, guldslageri, metallverkstad.

Nära Borås sågos i Nossesjön tvenue flottliohnar, livardera ined sin

älla, därpå växande björk. »Bönderna trodde, at desse flotbjörkar ändrade
sit ställe allenast wid instundande ofred, då de flyttade sig ifrån den ena
sjösidan til den andra, och att de i förra kriget ofta flyttat sig.»
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tegelbruk, pipbruk, tobaksspinneri (där man »förledet år skolat

spunnit Tobak för 40,000 dal. s:mt och 39.000 L® af de blader

som här vuxit») samt mycket mera. Vidare besöktes det stora

material-magasinet, hvari »sågos ofantelige Ullsäckar, konstiga

Cattuns former och allehanda färg-m ateri ali er, hwilka lågo i be-

redskap, under det de gömde et stort Capital, att wara färdiga

wid första wink», potatis- och rapsat-åkrarna, »tobaksbakarne-

,

där tobak i stor utsträckning odlades, samt likaledes betydliga

plantager af färgväxterna krapp, veide och vau. Än ytterligare

funnos här att beundra Gotlandsgumsar med 4 stora horn, tur-

kiska kattor med långt och mjukt hår, en spansk hund försedd med
stora, nedhängande, långhåriga öron samt »bak på knän längraggig

som et Lejon», samt »orientaliske båckar», som »buro i .stället

för styf ragg en hwit, mjuk, rak och len ull, som hängde til

fötterna».

Med stor glädje fann Linn^U.S ock, att en därvarande skol-

lärare undervisade sina lärjungar i »Botaniquen eller åtminstone

wanen at känna örter» samt genom små premier uppmuntrade

de häruti flitigaste, »hwarigenom en otrolig hog rotade sig i de-

ras späda år för en gagnelig wettenskap, den sedermera swårli-

gen utrotas».

För allt detta hade man en enda mans energi att tacka.

»Commercie-Rådet Jonas Alström hade alt detta inrättat, fast

mycket med publici hjelp; han hade förskaffat maschiner, för-

skrifvit arbetare, som alt war så mycket, at wi kunde tröttna wid

endast att se det med flygande ögon. Den, som här icke sjelf

warit, kan aldrig föreställa sig alt detta.» Därför borde unga

män, som tänka resa utomlands, »först bese Alingsås och Fahlu

grufwa, at de icke må söka utomlands, det de äga hemma», och

likaledes borde studenterna vid våra universitet »åtminstone i å 8

dagar här anwända, uti hwarje werstad, at se, huru de kläder gö-

ras, med hwilka de sjelfwe prunka».

Synnerligen belåtna med allt, hvad de här fått skåda, läm-

nade de resande på eftermiddagen den 8 juli Alingsås för att

begifva sig till Göteborg, men hunno denna dag ej längre än till

Lerum, ty »natten kom på med sitt tjocka mörker; himmelen

war mulen, at inga stjernor syntes, men deremot tyktes de tusende-

tals nedfallit på jorden, där de lyste på ömse sidor om wägen

ibland gräset, så at Skaparen äfwen gjort stjernor på marken ge-

nom de små Lysmaskar.»

Nästa dag nåddes Göteborg, där ett uppehåll gjordes till den

13 »efter Aftonsången». Då det ej torde sakna intresse att se,
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uiru denna stad då — för något mer än 150 år sedan — tedde

siCT för en intresserad och klarsynt resandes ögon, torde ur LlN-

.
beskrifning följande här böra anföras:

»Götheborg war den täckaste stad ibland alla i Riket, til

storlek något mindre än Upsala, nästan rund, omgifwen och be-

; 'ästad med Wallar och Grafwar, afdeld med regulaira, räta och

I

emna Gator, genomskurna med åtskilliga Grakter eller grafwer,

;
iom på ömse sidor hafwa gator. Sjelfwa grafwerne äro på si-

i! ,lorna perpendiculairt murade med gråsten, så at gatan til en

j

nans högd står öfwer watnet; Broarne eller Bryggorna äro hwälfde;

:|

Löfträn äro planterade på ömse sidor om grafwerna, så at denna

GStad mycket liknar de Holländska städer. Husen äro til största

.^elen store och swåra Träbyggningar, af twå wåningar och nära

ntil hwarandra stälde, utanpå beslagna med bräder samt målade

ned röd eller gul färg, men knutar och fönsterkarmar med hwit

: sller blå, så at de på någon distance mycket likna stenhus.

,

iGrunden eller murarne äro, äfwen som wäggarne, beslagne med

i

oräder. Taken äro af tegel och fönstren af Ängelskt eller P"ranskt

:

^las . . . Han [staden] ligger nog sidländt, så at husen ofta äro

bygde på pålar; häraf sker, at watnet i grafwerna är ofta något

I
‘stinkande, hwaraf orten blifwer mindre sund. Här i staden är

Landshöfdingesäte, Gymnasium, Guarnizon, Ammiralitet, Forti-

;:hcation, Artillerie, twänne Borgmästare, en skön Rådstuga med
: Börss, trenne kyrkor och Ostindiska Compagniet. Den beqwäm-

iiiga Seglation ifrån stora wästra hafwet, utan at passera Sundet,

» Jättar Handelen, hwaraf de måste här lägga sig på Handel och

1' Seglation. Staden är folkrik af Handlande, Seglande, Milice,

f hrämmande och Folk, som stöta til ifrån hela landet, hwaraf här

I

lär mycken roullance, så at inbyggarne må wäl och äga sköna och

|::vvackert meublerade hus.»^

^ Den lifliga trafiken med utlandet, införseln af främmande länders se-

der och onödiga produkter o. s. v. synes den tiden liafva väckt missbelåten-

het på åtskilliga håll. I »protocollet» har Dinn^US med hänsyn härtill an-

tecknat följande, som han ansåg sig böra utesluta ur den tryckta resebe-

'Skrifningen: »Många hafwa rådt, at man ej bör låta ungdom så mycket
resa utomlands at utkasta Swen.ska pgr til främmat folk, utan giöra en se-

I

lectiou, som swårt lärer practicera sig. Jag förstår intet denna saken, men
jag hörer, at betjente på ostindiska skieppen, som äro många til antalet på

' liwardera, de kiöpa upp hwar för sig sielfwa i landet, för hwad pgr de nå-

gonsin kunna få. De föra det med sig til China och komma tilbakars med
l'bé, porceliner och andra delicatesser. De giöra Theologice wäl, att de föra
bort det skadeliga silfret och girigheten, som är roten til alt ondt, och ge-
nom porceliuet påminna oss all skiönhets bräcklighet.»
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Linn.^I första uppgift i Göteborg var att besöka de där

boende personer, hvilka något befattade sig med naturalhistoria

neämligen stadsfysikiis assessor J. BoÉTlllUS, med. doktor J. Leche
samt apotekarna M. LUUTH och M. A. Bauch, hvilka alla

skänkte honom förut obeskrifna, in- eller utländska fiskar, muss-

lor och insekter, assessor J. E. Ferber,^ som »wisade hwarje-

handa», samt lektor M. J. Ekström, hvilken förde honom till

biblioteket, som innehöll »en hop wakra böcker», men tillika

var Göteborgs naturalhistoriska museum. Detta bestod dock

näppeligen af mera än en störfisk, en hafsäl, en tvåhöfdad kalf,

en jättesköldpadda, en större hornkorall samt en röd papegoja.

En annan värdefull bekantskap, som LlNN.^US gjorde, var den

med direktören för Ostindiska kompaniet N. vSahlgren, med

hvilkens begifvande LlNN^l lärjunge TernströM i början af

året fått tillfälle att på ett af sagda kompanis fartyg företaga en

färd till Ostindien. Att Sahlgren visade sig mycket förekom-

mande mot Linn^US, framgår ej blott däraf, att han .skänkte

honom en paradisfågel, hvilken denne betecknade såsom ett af

»de raraste Indianiske Kreatur, som jag fått hos Curieuse i Göthe-

borg», utan ock ställde till hans förfogande sin segelslup för ut-

färder till gamla och nya varfvet samt andra ställen i omnejden.

Den därpå följande veckan användes till Bohuslänsfärd.

Härunder besöktes Bohus fästning, som »hade öfwerst uppå

twänne runda Torn eller Casteller, Fars Hatt och Mors Myssa

kallade, hvilka spottade åt Röda Kon, som låg på et högt röd-

aktigt Spatbärg norr om Fästningen»; Kungälf, hvars förnämsta

märkvärdighet var, att »torget bestod af en kullrig'och ojämn

klippa» och att »i Staden är allenast en trefjerdedels Gata, ty

om hwar gata bör räknas efter 2 rader hus, så fattas här 74'

där klippan på ena sidan af gatan gör tjänst för hus»; Marstrand,

som var mycket liten och ägde »näppeligen öfver 30 Borgare,

och de mästa af dem fattige»; Carlstens fästning, där »Guarni-

zonen eller Soldaterna med dess miserable klädnad förtjenar up-

märksamhet», samt Uddevalla, som var en tämligen stor stad

med stora, tättställda, tjärade trähus, hvarigenom den vid en

uppkommande eldsvåda var lätt utsatt för fullständig förstöring.

Denna färd blef för Linn^EUS synnerligen gifvande. Redan

i jMarstrand fann han, att »Naturalier gåfwos här i Wästerhafwet

så månge, sälsynte, obekante, åtminstone för oss i Swerige, som

bo ifrån detta hafwet långt skilde, at wi däröfvver blefwo satte 1

' Se ofvan sid. 273.
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I

lotnen med Sjöwäxter . . . bland hwilka Manjetter eller Medusc^,

>jöstjernor eller Astcria?, Task-kräftor eller Cancri utom åtskilliga

i.ndra Sjökräk krupo, hwartil kom en myckenhet Hafs-fisk, som

iskades wid dessa stränder. Wi botanicerade på Hafs-botnen,

åsom i et nytt Swerige. Ståndspersoner och Inwånare täflade

,t skicka oss allehanda slags fiskar, hwarigenom wi fingo så mycket,

t tiden knapt räkte til at beskrifwa alt det wi här fingo se på

n dag.» Det var, som han sade, ett riktigt Marstrands-arbete,

:huru af angenämaste slag. Äfven under den återstående färden-

örblef hafvet en rikt gifvande grufva, hvarur sällsynta både växt-

:ich djurarter upphämtades. En noggrann undersökning gjordes

)ck af de fossila hafssnäckor och musslor, som vid Uddevalla

)ilda »skalberg» på ett afstånd af ända till mil från hafvet

och där ligga hopade i sådana massor, »at man kan undra det

,!,å många lif lefwat i werlden».

P'rån Uddevalla styrdes kosan direkt på Trollhättan, hvars

:^attenfall dock på LlNN^US gjorde ringa intryck, ty »för dem,

1 iom sett de Lappske fall och forssar, är detta et barnewerk».

Tida större intresse erbjöd för honom Hunneberg, som därefter

oesöktes och där vackra, i synnerhet botaniska, fynd gjordes.

Undersökningarna härstädes voro dock förenade med åtskilligt

!)behag till följd af det oaflåtliga regnandet och de »kärraktige

och djupe» ängar, som han måste passera; och att dessa »be-

otodo af en djup, seg lera, måste jag nogsamt lära, genom det

;i ag så när mistat hästen, som här sjunkte nid», Själfva lands-

vägen öfver Hunneberg till Vänersborg synes äfven ej varit den

oästa, ty LlNN.^US titulerar densamma »Wilddjurs- eller Post-

rtägen». Under hela färden från Trollhättan kunde man iakttaga,

•ivilken fart tobaksodlingen under de sista tjugu åren här tagit,

sedan »Sal. Landshöfdingen GYLLENBORG förelyste Landtmannen
här på orten med egne anläggningar, at en och annor Bonde
blef lyckeligen smittad .... Det berättades ock förwisso, at Bön-

derne här förledit år såldt Tobaksblader för 24,000 Dal. K:mt,
det de aldrig på säd kunnat förtjena.» LlNN^EUS kunde ej an-

-nat än glädja sig åt utsikten, att, »när Bonden öfweralt får se

'denna båtnad», införsel af tobak skulle upphöra, men kunde dock
ej annat än »oförgripeligen tycka, at denna plantage med rätta

'borde wara Borgarens enskilte, ty den andra åkren blifwer för-

summad, som ej får gödsel, och gifwer ingen säd».

Efter en dags hvila i Venersborg beslöt LlNN^EUS taga

hemvägen »genom Dal och Wermeland, at jag åtminstone måtte
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taga desse twå i ögnasigte, fast tid och krafter icke tilläto mig
at widcL koxa omkring» — något, som han sedan mycket bekla-

gade, emedan han var öfvertygad, att »det täcka Dal och M^erme-
land gömmer så många Naturens Skatter». P^öga är om denna
färd här att nämna, isynnerhet som noggrannare undersökningar

förhindrades af häftiga regnskurar, som enligt LlNN^:i utsago

»komo nu så starkt och med så öfvverflödigt watten, at jag näppe-

ligen i all min lifstid sedt deras like .... Alle tak dröpo nu,

som tilförene warit täte, men min Jemtlands skinråck hölt mig

dock torr som gåsen.»
o

Under denna färd besöktes Amål och det »ljusa samt behage-

liga» Karlstad, med korta uppehåll och långa dagsresor.^ Men
i Phlipstad »gafs dagen [den 2 Aug.] til ro för kropp och .sinne,

emedan wi alt ifrån Upsala intil denna tid intet gifwit oss någon

dag hwila». Den kända vermländska gästfriheten, fprnekade sig

ej heller här, utan tog sig uttryck i rundlig förplägning.^

Om den återstående delen af färden är föga att säga. Pers-

bergs grufva besöktes den 4 aug. och därvarande malm- och sten-

arter underkastades en så grundlig undersökning, som den korta

tiden medgaf. Följande dag besöktes Loka hälsobrunn, hvars

vatten »ifrån Hedenhös blifwit af Almogen brukt», men som dit-

tills icke blifvit närmare undersökt. Själf hade LlNN^US »ofta

druckit det, som warit fördt härifrån uti bouteiller», och »mån-

gen ioo:de gång läskat sin matta kropp med sådant watten, då

han warit swett af Florse tiänst», men hade »aldrig förståt det

samma». Vid nu på platsen anställd undersökning fann LlN-

N^US till sin förvåning, att han själf »warit den, som nogast

beskrifwit Loka Källor, utan at weta om Loka», då han i F/ora

^ Slutet af eu sådan skildras af I,inn^us sålunda: »Natten kom på

med sit tjocka mörker; den höga Barrskogen syntes som en mur dubbelt

högre af mörkret; korn-blixt er l}'sle som Gast-eld hastigt och ofta, utan dån;

Hästarne gnistrade och slogo eld med skorna emot stenarna; Ugglorna skreko

som Gastar och Nattskräfwan skårrade som en spånråck; Vuleaui bleke skjort-

gossar dundrade och slaggade med mer än handkrafter långt bårt Avid Hani-

rarna, intil dess wi kl. ii om natten kommo fram till Norum.»

" Härom skrifves i »protocollet» följande; »Dagen gafs til ro eller

spillo; man drack Thée och därpå supen, man spasserade och talade, man

tog måltidzsupen kl. 12 och man upståppade magan med åtskillig mat tils

kl. 3, som begiöts med win och afskiöldes med Caffé. Trisettbordet fatige-

rade så mycket som en algebraisk uträckning intil aftonen. Bordet duka-

des med mat, supen togs, magan utspändes åter af ny mat och wälkommans-

kannan giorde conclamatum, tils den sena natten införde oss i det tiocka

mörckret och taiicklösa sömnen. Altså hade denna dagen mera sysselsatt

oss, än någon tilförene under hela resan.»
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Lnpponica omtalat de i Lappland vanliga kallkällorna. Han an-

såg sig därför kunna påstå, att »Loka watten ej är annat, än et

rent, kalt watten med Petroleum, hwilket gör det smidigare och

lättare at dricka» och »skönjes igenom watnets sqwalpning uti

crlaset, då det röjer sig med lukten». Emellertid har »Kall-Käk

lornas watten, drucket på Surbruns sätt, gjort härliga Curer.

Men», tillägger han, »det jag kan försäkra, at de, som hafwa

Kall-Källor på sina ägor, ej behöfwa resa hela 30 milen öfwer

Ån efter watten.»

Följande dag besöktes Nora, som »war en liten stad med 2

i långa och räta gator, 3 twärgator och ett stort, grönt torg; husen

!
woro af trä med en wåning, dock snygge». Nattkvarter skulle

I
tagas i Bondeby gästgifvaregård, men där »återstod det något, som

i jag icke ännu lärt på alla mina resor, näml. at beskrifwa, huru

!|

olyckelige de månde wara, som komma at resa hos nationer, de

där hwarken hafwa seder, lagar eller moral för ögonen, och huru

fult ett folk kunde blifwa, där det ej tilhölts att bemöta resande

med beskedlighet och höflighet». I en närbelägen gård blefvo de

sedan vänligare mottagna.

Den 7 aug. besågs Wedevåg, som är »en stor by af Jern-

Manufacturwerk, mycket wäl inrättad». Snart därefter kommo
de resande in på stora »Stockholms-wägen» och »märkte strax

större rörelse på wägen, swagare hästar, oginare folk och dubbelt

•: dyrare Gästgifware. » Desto gästfriare och vänligare mottagande
' fingo de af riksrådet grefve Jacob Cronstedt på hans vackra

egendom Fullerö, »den Hans Excellence sjelf mycket täkt inrät-

tat och med stora samt härliga Trägårdar utsirat». Beskådandet

: af dessa och af det stora biblioteket gjorde ett dygns uppehåll

därstädes både angenämt och lärorikt.^

Den 11 aug. hade våra ryttare hunnit inom Upplands grän-

ser. »Hösten hade alt ifrån Fällingsbro stadigt wisat sig för

wåra ögon. Skogen stod wäl grön, men alfwarsammare än om
sommaren. Mark och Angar woro wäl gröne, men utan blomster,

ty de förre hade Fänaden och de senare hade Lian förraskat.

1

1

U .-i—
. .

f.

* Såsom bevis på med hvilken ifver Linn^Eus lade märke till och an-

tecknade allt, som föreföll honom nytt och anrnärkniugsvärdt, kan nämnas,
‘"ilt han i sin tryckta reseberättelse ansåg sig böra redogöra för en ny efler-

Tfitt, som här serverades: »Escadie d’Espagnie» eller »en Bakelse af Ägge-
hwita, vSocker och Citronskal. Detta är en behagelig ting för Magnates, men
* iiiunn smakade det som tort snömos, af hwilket wälsignelsen förswin-

förrän det kommer i magen Olyckelige woro människorna, om
Gud och Naturen icke förlänt dem fastare mat at bygga sin kropp af.»

* « n é. 22
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o

Akrarne stoclo fullsattc med gula skylar, och den gulaktiga stub.

ben efter säden war isprängd med grönt ogräs. Diken stodo

fulle af watten efter den wåta sommaren, och den myckna Brun-

skäran [Bidens tripariiia] gjorde dem gula. Wägarnc betäcktcs

på sidorna med Persicaria acri [Polygonum Hydropiper\ som nu

begynte rodna och sloka med axen. Landtmannen war ute öf-

weralt i fult arbete; somlige Bönder slogo af säden med Lian,

under det deras Qvinfolk, som woro om hufwud och armar helt

hwite, sammanbundo henne, somlige körde hem sin Kåg, somlige

tröskade, somlige söndergnogo Koklarna med sladden, somlige

jämkade åkeren med jern-harfwen, somlige sådde ut Winter-Rä-

gen, somlige harfwade ned Kornen, somlige jämnade åkeren med
Wälten, under det Wallebarnen söngo och blåste i sina horn för

boskapen, som bettes i de afslagna ängar, intil des det kulna

aftonwädret begynte hwissla och klara Solen nedsjunka under ho-

rizonten, då wi kommo in i Upsala Trägård.»^

Beskrifning öfver den till Västergötland och angränsande pro-

vinser anställda resan utkom på våren 1747, men redan innan

detta skett, hade förslag väckts om att LlNN^US skulle företaga

ännu en dylik färd. Vid Cammar- Oeconomie- och Commercie-

Deputationens sammanträde den 26 mars uppträdde nämligen i

brigadiären J. A. LantinGSHAUSEN och »insinuerade ett af Herr •

Öfwer Hoff Intendenten LIÅRLEMAN underskrifwit Memorial»,^
|

hvari, efter omtalande af LlNN.^1 föregående resor inom landet,

»underställes, om icke bemäldte Professor må anbefallas att på :

allmän bekostnad fortfara med sådana resors förrättande samt i

nästkommande Sommar befara Skåne, hwarest Hr Öfwer Hoff :

Intendenten skall funnit mycken anledning så wäl til gips, hwilket
,j

nu årkn kostar Riket snart en tunna guld, som ock til flintor af
|

finare arten, hwilka skola årligen utdraga ongefärligen 12000 dir j

kopparmynt». Detta förslag mottogs med allmänt bifall, hvarför j

»resolverades, at Betänckande i anledning häraf til Riksens Stän- ijj

der skulle upsättas och tilstyrkas, at Hr Professor LlNN^Us måtte li

anbefallas uppå Publique bekostnad, hwartil wisse resepenningar ij

kunde utsättas, åter företaga sig sådane resor, hwarmed han nu i h

Sommar til Skåne kan giöra en början och sedan widare til dej. i

orter, hwarest Produeterne ej ännu blifwit bekanta». ^ Denna hem- éi

P

^ Einn^i räkuiug för deuna färd uppgick till 304 dir 28 öre smt|

(Manuf.-Cont. prot. d. 7u ^746.) |
- vSe bilaga XV.

|
“ Depiitat:s protok. d. ^ 747 -

?

i
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I

ställan vann den ig maj ridderskapets och adelns bifall, men där-

!
sfter inträdde — obekant af hvilken anledning — i ärendets be-

I
handling en längre paus. Trots sitt lifliga lynne fann sig LlN-

f
K^US med lugn däri, ty det var ej med odelad glädje, som han

i
motsåg utgången af det af »vår genomsvenske gynnare» väckta

iförslaget. »Nog tillstår jag», skref han (hösten 1747) till Elvius,

jv'att jag önskade i andanom få se Skåne med upmärksamma ögon,

som det är ett land framför alla andra i Swerige att praeferera,

men då jag tänker på långa wägen och beswäret, hisnar jag der

wid. Jag sliter upp mig i förtid, och ingen tackar mine barn

derföre.» Härtill kommo ekonomiska hänsyn; på en sådan resa

.»winner jag aldrig en styfwer, men tappar 1800 dir, får en ut-

• trasslad kropp, i stället [för att] jag kunde lefwa commod i min

kammare». Helst ville han därför nu få stanna hemma, men »om

krämpor efter några år skulle köra mig ut, då kanske jag torde

taga an en dylik resa, men ej för ro skull, ty de yra år äro mest

förbi. Jag will arbeta att göra tienlige disciplar efter mig, som

fa rosa, till de rest så mycket som jag och arbetat som jag, då

ide ock torde en gång tröttna.»

Först mot årets slut kom frågan åter till ny behandling vid

riksdagen, i det att prästeståndet den 22 oktober utan diskussion

' biföll betänkandet. Däremot, då detta den 3 november föredrogs

i borgarståndet, »discourerades däröfwer, och som åtskillige af

'Ståndets herrar Ledamöter befruktade, at the häromtil anställande

tresor på Publici kostnad skulle för mycket gravera Kronan emot
! den nytta, de kunde af sig skaffa», så blef vid anställd votering,

t .som utföll med 18 ja och 20 nej, den gjorda framställningen af-

1 .slagen, emedan — såsom talmannens på handlingarna gjorda pä-

e teckning uppgifver — >>Kgl. Maij:ts och Kronans stat är med
; ganska dryga utgifter beswärad». Som emellertid bondeståndet

i' den 12 dec., utan diskussion, uttalade en motsatt åsikt, blef genom
r tre stånds sammanstämmande beslut HÅRLP:mans förslag god-

^jkändt, hvarom en Riksens ständers skrifvelse d. 14 dec. afläts till

vKungl. Maj:t.

Den 21 jan. 1748 föredrogs denna skrifvelse i rådkammaren,
hvarvid ständernas beslut godkändes, dock på yrkande af riks-

5 rådet baron VON Seth med det tillägget, att med hänsyn till

t *den brist, som nu för tiden är på dugeligit och starkt trä till

t stockar på gevvähr för militien», LlNN^US skulle »committeras at
^ sig underrättad och gifwa wid handen, på hwilka orter wal-
t note trä bäst må kunna planteras och trifwas där i landet, jämwäl
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oxel iitwidgas, samt om antingen där eller annorstädes tillfälle

därtill kan finnas kring något Cronans gewärs faetori».

Detta Kungl. Maj:ts beslut blef genom universitetskanslern,

kronprinsen Adolf Fredrik, Linn^eus meddeladi, men denne
var då så upptagen af andra göromål, att han måtte anhålla om
tillstånd att få uppskjuta resan till kommande år, ^ hvilket ock af

Kungl. Maj:t den 28 april beviljades. Ännu en gång ansåg sig

emellertid Linn^Us nödsakad att angående denna färd hänvända
sig till kanslern, med anhållan att denne ville hos Kungl. Maj;t ut-

verka, att bestämmas matte om »stat och resepenningar til denna
resa, som skal kunna aflöpa vvid pass på 100 dagar, samt at en

ammanuensis måtte honom bestås, som hielper honom om nät-

terne at de om dagen anstäldte rön och arbeten strax uppsättja».

På kanslerns förslag bestämde Kungl. Maj:t (d. 1749), att LlN-

N^US skulle »undfå, hwad hans wederlikar i dylika tilfällen plägar

bestås»,^ äfvensom att åt amanuensen, »hwilken för honom synes

wara oumgängelig», skulle »bestås skiuts på en häst och 1 dir

silfimts traetamente om dagen».

Härmed var alltså den skånska resans företagande våren 1749
fastställdt. Det ständiga stillasittandet och det forcerade arbetet

hade ock gjort, att han då kände, huru »krafter och hälsan be-

gynte swikta, så att han nödgades räkna en beswärlig resa för en

synnerlig förmån». Det var därför i välbehaglig sinnesstämning,
;

som han och hans amanuens, Upsalastudenten Ol. SÖDERBERG,'^

den 29 april (g. st.) lämnade Upsala. Våren hade då ännu så ;

litet framskridit, att väl »Gräsen begynte sticka up med sine gröna

^ Såsom bilag. XVI meddelas EiNJsr^i skrifvelse härom till kanslern, „

då denna kan tjäna till att belysa den rastlösa verksamhet, som han under 0

denna tid utvecklade.

^ Detta uttrj^ck vållade sedan villrådighet vid reseräkningens uppgörande i'

och granskning i Stats-Contoiret, enär det var oklart, om han skulle anses •

resa såsom professor eller arkiater. I rådkammaren beslöts d. 12 dec. 1749 .

på grund af en Dinn^i hos kanslern gjord framställning, att han skulle få
,

»niuta lika förmon, som sådana des wederlikar, med hwilka han lika onera j

draga måste». Stats-Contoiret hade ock tillstyrkt, »at Archiatern Linn.^US . . • }

må beräkna skiuts och traetamente som Archiater, dock at sådant icke dra-
|

ges til praejudicat för andra».

^ Denne blef 1754 docent i Upsala, men vid riksdagen 1756 dömd till a
tre års landsflykt, emedan han biträdt vid författande af en politisk saga om H
Lejonet och Räfven. Kallades 1758 af Fredrik II i Preussen till profe.ssor i

Halle, men drunknade samma år på resan mellan Köpenhamn och Lubcck. —

n

Under en del af resan åtföljdes Linnä^us äfven af Lundastudenten Lars ArktinM
(f. 1717, d. 1794), sedan medicine adjunkt, »löjlig för sin ytterliga girighet».

m

(E. Fries, Bot. tifjl. III s. 85.J | i
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n

i blader», men »ingen blomma sågs på hela fälten. Äkrarne kring

KUpsala, som wid denna tiden pläga fägna inbyggarnas ögon med

jj,
den gröna AVinter-Rågen, stodo nu nästan nakna och gofwo det

iji eländigaste hopp för åkermannen», och »Kornåkrarna, som just

desse dagar emottagit säden, hade ej eller ännu utkläckt et enda frö»,

j; Färden skedde denna gång med en för LlNNiEUS ovanlig

IjA bekvämlighet och lyx. »Jag har wäl tilförene», skrifver han (d. ^3

ij' 174g) till kanslern, ... »sielf hållit mig en Amanuens, och der-

'f före, at någorlunda utkomma med Staten, redit hela wägen, men

sedan jag nu är mera bruten af år och arbete, kan jag icke ut-

1 härda med ridande en så lång wäg». Därför köpte han sig nu
' en egen vagn, och i den kunde han, såsom det en kungl. arkia-

ter^ ägnade och anstod, anträda sin färd.

Anda till Skånes gräns gick denna genom trakter, som förut

;< blifvit af Linn^US besökta, hvarför om denna del af färden en-

!
^ dast obetydligt är att säga. I Örebro besökte han äfven denna

;
gång hofmedikus och apotekaren VON Aken, som fägnade med
några kemiska experiment och de af honom konstruerade hök- och

spar fburarna. — Växjö fann han till sin glädje hafva »ansenligen

tiltagit» sedan hans gossår; skolan och gymnasium räknade nu 210

I

lärjungar och voro alltså »af de ansenligaste i Riket», och i kyr-

;
kan, som »hade efter den olyckeliga branden nu tämmeligen kom-

mit i stånd», fick han närvara vid »en på denna ort sällsynt

ceremonie, då Ärchie-Biskopen Högw. Herr D. Henric Benze-
Lius inwigde efter wanlig Methode Herr Doct. Olof Osander^
til Biskop öfwer Wexjö stift». — Ett par dagar tillbragtes på
öfversten Carl von Otters egendom Bergqvara, som »ligger

V2mil ifrån Wexjö åt wäster, med en ganska behagelig situation»,

och där han undersökte ruinerna af »Gamla Stenhuset», som »stod

ännu til sina murar för et spectakel och en antiquitet».

Ofver hufvud taget synes denna del af färden hafva förefallit

Lixn.<$:us mera besvärlig än intresseväckande, om än hans för

naturscenerier känsliga sinne här och där smektes af landskapets

skönhet. Så t. ex. skrifver han på ett ställe: »Munke-sjön, som
ligger på wästra sidan straxt jämte Ekesjö, wiste nu i lungt wä-
der oss för ögonen, huru förträffeligen Skaparen inrättat wår werld:

AAattnet stod nu stilla och klart, som en spegel, och represen-

terade uti sig en concav himmel med strödde måln och en glim-

mande sol, som låg midt emot den öfre, men in emot stränderna

I

' Härtill hade han d.
’"/i

I747 blhvit utnämnd.
* Farbror till Linn^i brors hustru.
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framwiste det en skön skog med up och nedwända trän. Fiskarna

som hoppade, blänkte i wattenbrynen och Änderna rodde på
wattnet. Alt detta war sä härligt, at jag wet intet, som derwid
förliknas kan.» vSynnerligen tilltalades han ock af Qvälleberga

backe, fjärdingsväg från Växjö. »På östra sidan af denne

backa wisar sig en ogemen prospect, dä man ser de gröna och

stora skogar nedanföre utsträkta til en widlöftig Horizont och ge-

nomskurna med åtskilliga och många watten, såsom Helga-sjö,

Bergiinda-sjö och de många strömmar, som binda dem ti Isamman,

utom åtskilliga öar och wikar, som göra dem fläckuga. Här är

et präktigt object för Målare, at i perspective aftekna och före-

ställa en den angenämaste och härligaste situation.»

En angenäm omväxling mot resans enformighet bildade de

besök hos syskonen, som LlNN^US härunder hade tillfälle att göra.

Först tillbragte han trenne dagar hos sin syster Anna Maria
i Wirestad och fick där på pingstdagen ej blott höra »en wacker

predikan» af hennes man, kyrkoherden Gabrikl HöÖK, utan ock

se »alt Bonde-folket i galla», hwarvid han särskildt beundrade det

»Götiska urgamla modet på qvvinnodrägt, hvvilken war både den

täckaste och dyraste jag sedt hos allmogen i Riket». ^ — Under

sitt vistande i Wirestad blef han ock satt i tillfälle att utröna,

hvad den i hela trakten mycket omtalade »safsa-busken» var. I ,

socknen hade nämligen tills nyligen lefvat »kloka qwinnan iNGE-
|

BORG i Mjärhult», som »blef sökt öfwer hela landet såsom ett
i

orakel och hade större namn om sig uti medicinen än mången
|

Doctor, som läst och practicerat i all sin dag».^ Hon »brukte at i

gå til denna busken om rnornarna tigandes och fastandes, at råd-

föra sig med, jag wet icke hwem, hwadan Wirestad-boerna kallade

busken Ingeborgs i Mjärhult predikestol. Ingen här på orten hade
;

sedt en sådan buske och alla undrade af hwad art han wara

månde.» LlNN^US fann den vara den ståtliga ormbunken Os- I

munda regalis, hvilken han själf »aldrig tilförene råkat wildt wäxande,
;

ty han är ganska sällsynt i Swerige».

Från Wirestad begaf sig LlNN^US till det gamla föräldra- I

hemmet i Stenbrohult, men öfver besöket därstädes (den 15 och 1

‘ Hvardagsdräkten var desto enklare »ined öpna tröjor, der endast li«-

tyget oni sommartiden täcker brösten, liwilket kommer för dem sälsamt, soin

äro owane derwid, ehuru de annorstädes warit wane at se Fröknars halfbara -i

bröst exponeras för luft och ögon; men at widlöfligt raisonera öfwer qwin- #

folks klädebonad är at taga watten öfwer hufwudet».

I Gotlands-resan s. 312 lämnas en intressant redogörelse för »hennes :ir

Jieorie och praetique».

% .



I i6 maj) hvilar en slöja af vemod. »Här», säger han, »fant jag

|j
foglarne utödde, boet iipbränt och ungarna förskingrade, at jag

il
näppeligen igenkände det rum, där jag sjelf blifwit utkläkt. Jag

|(
tyckte mig se cainpum, ubi olim Troja, på det stället, där min

!
salig Fader Kyrckoherden NiLS LlNN.<3iUS anlagt den trägården,

‘ som fordom blänkte af de raraste örter i Swerige, hwilken en häf-

j

tio" wådeld aldeles förstört, förr än tiden honom bårtrykte förledit

j
år d. 12 Maji. Min ungdoms nöjen, de raraste wäxter, som wäxa

wildt på denna ort, hade ej hunnit ännu framkomma. Jag, som

för 20 år sedan kände hwar enda inbyggare i Socknen, fant nu

knapt 20 personer öfrige, dem jag alla i min barndom sedt unga

drängar; de gingo nu med grå hår och hwita skägg, utlefde, och

en ny werld hade kommit i stället.» Dock hade han »det nöjet

att se sin enda Broder stiga in i sin faders ställe», d. v. s. på för-

ordnande sköta kyrkoherde-befattningen i Stenbrohult med bästa

utsiet att snart blifva ordinarie innehafvare af densamma.^

Nils Ingemarsson LinNvEIJS hade alltså under tiden sedan

äldste sonens senaste besök i hemmet, 74-årig, afiidit. Om de

< senaste åren af hans lefnad och om hans bortgång berättas föl-

^ jande:^ » När han sporde honom [= sonen Carl] gift och

^ gjort ett så hederligt gifte, fått försäkran af Riksens ständer om
i Profession och än mer erhållit 1741 fullmagt, blef gubben dubbelt

t glad. Ena hugneliga tidningen förebracktes sahl. Far efter den

andra: e. g. den Medaillen, som slogs till hans heder 1746, spörja

1 honom Archiater 1747, hans glädje öfver en välskapad son m. m.

Slikt allt gjorde, att Gubben ofta sade: ’Jag har så många veder-

: mälen af Guds nåd och godhet för mina Barn, den ena posten

t till min glädje efter den andra, att jag ej kan dö.’ Det gjorde,

: att då Gubben 1748 låg sjuk, befalte han alla sina hemmavarande
i barn ställa sig upp för hans sjuksäng dagen före hans död.»

»Vi måste alla 4 ställa oss efter åldern, men Carls rum
s skulle stå ledigt och öppet. Därnäst Anna Maria, Pastoriska

> i Wirestad, dernäst SoPHiA JULIANA, Pastoriska i Ryssby, så

Samuel, Adjunctus Pastoris & Patris, och sist Emerentia,

^ Fullmakt såsom kyrkoherde i Stenbrohult erhöll Samuel Linn^^us

7 ii 1749- Vid faderns död ansåg han sig ej böra söka sysslan, emedan
»t hans yngsta syster var oförsörjd, och pastoratet därför borde tillfalla den präst-
> nian, som ville »konservera huset», d. v. s. gifta sig med henne. Strax där-
f efter blef hon dock förlofvad med d. v. häradsskrifvaren BranTing, och då
' fanns ej längre något hinder för brodern att inlämna sin ansökan. Försani-

, ängens val blef sedan enhälligt. (P. TieiandER, Åminnelsetal öfver . . . Sam.

p
Li\n^.*us p. ij.)

I

^ Sam. Linna;! bref till J. IIaeeenberg d. ”72
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Bfman Bran imngs fru. Sal. Gubben .stäldc ögonen länge pä sina

barn, men sade: Carl är borta. Han har gjort mig stor glädje

Gud har välsignat mig med 5 barn, som alla gjort mig glädje

och aldrig sorg. Nu vill jag lämna Eder, barn, min faderl. väl-

signelse, förrän jag går från Eder. Carl är borta.» Sedan önskade
han välsignelse öfver honom och hela hans hus och familj. Sedan
välsignade med händers påläggning en hwar af de andre, önskande
ett gladt möte af dem i himmelen, och ville sedan icke mycket
tala med barnen. Carl erhöll således begge sina föräldrars väl-

signelse.» —
Den 17 maj börjades färden inom själfva Skåne med Kristian-

stad till närmaste mål. På vägen dit besöktes Sinclairsholm och

dess »artiga trägårdar af hwarjehanda fruktbärande trän til myc-

kenhet», och undersöktes en i Helgeå nyfångad, stor malfisk, hvil-

ken befanns böra tillhöra ett nytt, hittills ej utskildt släkte.
o

Kristianstad med omnejd (Ahus däri inbegripet) uppehöll

Linn^US fyra dagar, hvarunder han särskildt ägnade uppmärk-

samheten åt flygsandsfälten och deras egendomliga flora. Mycket

hörde han här omtalas de »wälluktande fält», som skulle finnas

pa sandfulla betesmarker mellan Kristianstad och Ahus. »Folket

sade, at denna ljufliga lukt märktes förnämligast wid Midsommars-

tiden, och hälst om aftnar och mårnar; de trodde ock, at här
j

skulle wäxa både Rosenmarin och Lavendel, såsom på Spanska

slätten; ty woro wi nyfikne at fä se, hwad som här fägnade luk-

ten.» Den befanns härleda sig från sandnejlikan (Dianthus are-

narius), »som wi aldrig sedt up i landet», men som sedan fanns

»i Skåne på alla sandfält, och besynnerligen ibland flygsanden, så

allmänt som det gemenaste ogräs». Dessutom erbjöds här till-

fälle att undersöka ett naturföremål, som borde varit af mindre

vanligt intresse. »Sjö-fänad eller Sjö-kor», så förtäljer LlNN^US,
i

»berättas af dem ganilom . finnas på hafsbotten, äfwensom på lan-

det, och jag wet icke, hwad kreatur den gamla godtrogna werlden

icke trodt sig finna på hafsens djup. Hit till Staden hade en sådan

för någon tid sedan blifwit införd, som warit funnen död wid

stranden utan för Ahus, af hafwet upkastad. Folket höllo den

straxt för en kalf af sjö-korna och stormade tilsamman at se detta

underliga djuret, hwaraf Hr Landshöfdingen och General-Majoren
j

BarnekOW blef föranlåten at taga kalfwen och låta den upstop-

pas». Härigenom fick LlNN.^US beskåda denna raritet, men fann $

snart, »at Skaparen icke gjort detta djur at wistas på hafsbotten, >|

utan på det torra, och at han ej annat war, än en kalf af en Ko,

som i otid framkommit».

!*>
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Efter affärden från Kristianstad besöktes Råbelöf, hvars träd-

crård »witnade nogsamt om dess milda Climat, ty i den wäxte

Drufwor, Mulbärs-trän, Walnöte-trän, Laburmim^ Lavendel omkring

alla qvarteren, hwita Liljor i största öfverflöd, sköna och präktiga

Biixboms-ritningar och äfwen stor Buxbom». I det stora hela lika

;

visade sig trädgårdarna vid de talrika herrgårdar, som sedermera

I
besöktes.

Ej långt från Råbelöf ligger Balsberget »eller Fläskegrafwen»,

j
och »här war en graf af et par famnars djup och några famnars

j
widd wid södra sidan af bärgsroten, der en öppning gick under

i

klippan, att man med möda kunde krypa under henne, hwarinnom

i sågos hwalf och öpningar inom hwarandra til en oändelig widd

j

och längd under de höga bärgen och fälten, som lågo ofwanpå».

Till följeslagare under denna exkursion hade LlNN.<EUS magister

'N. Retzius, som »försäkrade heligt, at han här gådt in hela

fjerdedels milen». Linnjeus fäste sin uppmärksamhet mest vid

»den konst, som Skaparen här nedlagt, då wi få se stenarna tala,

om alt annat förtege förra werldenes «kick och denna ortens

landning.»^ Här funnos nämligen kalkstenslager, bildade »helt

och hållit af skölp-grus af musslor, snäckor och Coraller, eller

I

; af sådant grus, som plägar hopkastas wid räflarne i hafwet eller

på wissa orter wid stränderna, så at hela detta kalkbärg är intet

annat, än en grafplats af så många dödade djur, som sand-korn

; finnas i flygsanden .... Här är en theater af Naturen: Under,

som kunde sysselsätta den största Phycicus i lång tid, och äf-

wen lika så förnöja en Lithologus, som hade hog at samla hwarje-

handa Petrifikater och sällsynta Ostracodermaia.'» Mest förunder-

ligt föreföll det honom, att dessa fossila djurarter voro sådana, som
lefva på stora hafsdjup; »huru som de kommit hit på landet, är

en swårare knut at uplösa. De mästa påstå, at skahlen blifwit

hitförde i Synda-floden, och at de således äro witnen af denna
undersamma jordenes förändring. Men de, som sådant yrka, tyc-

kas för mig wara mycket litet hemma uti Mathematiquen, ty

huru skulle wäl et upwällande watten kunna kasta skahlen några

tusende mil bårt på et wisst ställe och på dem lägga de andra

jordhwarfwen i så jämn ordning?» LINN.ZEUS ansåg, att »jorden

stadt under watten och haf», samt att vattnet sedan aftagit.

Gangarna inne i bergen förmodade han vara människoverk.

Härifrån styrdes kosan mot söder med Simrishamn till mål.
Ge förnämligare herrgårdarna (Maltesholm, Vidtsköfle m. fl.)

‘ Lanrlniiig = landets uppkomst och byggnad.
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samt andra mera anmärkningsvärda platser, såsom Andrarums
alunverk, Kiviks fiskläge, Stenshufviid m. m., besöktes härunder,

och speciellt undersöktes de stora flygsandsfälten vid Vidtsköfle,

hvarvid han belönades med fyndet af ett par för Sverige nya
växtarter. Lyckade tallplanteringar sågos därstädes, hvadan LlN-

N^US påyrkar sådan plantering i större skala, på det att landt-

mannen härstädes »ej må så mycket sucka både öfwer skogsbrist

och sandens flygande». — Bernsten eller raf plockades vid Raf-

lunda på hafsstranden, hvilket dock föreföll mindre anmärknings-

värdt, men att sådan, enligt hvad längre fram under färden erfors,

äfven förekommer »midt up i Skåneland wid Byringe kloster»

och södra Börringe by, »dock ej förrän tre alnar neder i jorden,

der likwäl i anseende til jordmonens högd, rummet är belägit

wäl i 6 å 20 alnar högre, än den et Canon-skott derifrån belägne

sjöns superficies», framhåller LINN..EUS såsom ett odisputabelt be-

vis på »watnets årliga förminskande och hafwets större högd för

några tusende år sedan». — Rödsot, »som förledit år sköflade

bårt oändeligen mycket folk i Skåne», förekom fortfarande här-

städes, och »de mästa trodde, at inländska Tobaken, såsom min-

dre mogen än den utländska, skulle kunnat förorsaka sjukdomen,

emedan den i synnerhet yppat sig, sedan tobaksplantagierna blif-

wit allmänna, men», säger LlNNiEU.S, »at skylla tobaken för denna

sjukdom lärer wara fåfängt».

I trakten kring Simrishamn företogos åtskilliga utfärder.

Härunder sågos i Simris kyrka kejsarkronor [Fritillaria impena- \

lis) »satte på hwarenda stol i Kyrkan wid Pingsthelgen, så at

hela Kyrkan war dermed majad», och på grund häraf ansåg han,

att Simris kunde blifva ett annat Haarlem för odling af »allehanda

Lilier och Lökwäxter af Tulipaner, Hyacinter och andra blom-

ster-saker, om nationen en gång skulle få samma smak för detta
,

kram som utlänningen». — I S:t Olofs kyrka beskådades den

helige Olofs bild, och berättades det, att »det fattiga folket,

som här ligger liksom något mer in obscuro [i mörkret] och

längre skildt ifrån Medicis», fortfarande kom hit för att få hjälp

i nöd och sjukdom genom att stryka hans lilla silfveryxa,

»hwarföre man också såg honom öfwer alt behängd med strumpe-

band af sjuklingar».

Vid Tunbyholm var LlNN^US utsatt för ett litet äfventyr —
för öfrigt det enda under hela färden —

,
som han själf beskrifver

på följande sätt:

»Slag-ruta är et underligt uptog, med hwilken man wil in- (

billa folk, at rutan skal säga, hwarest metaller ligga fördolde, b
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]\rin Secreterare tog esomoftast en qwist af Hassel, som war

jämt delt i twå grenar och med den förnögde sit sällskap. Det

samma skedde ock här, då den ena gömde sin silfwer-Tabaquier,

den andre sit ur här och der i buskarna, hwilka vSecr. tämmeligen

lyckeligen upletade. Jag, som aldrig trodt rutan och icke welat

höra henne nämnas, förtröt, at slag-rutan skulle recommenderas,

: och förestälte mig, at min Följeslagare och Secr. förstodo hwar-

!

andra til at inbilla sällskapet; ty gick jag afsides på et stort och

|, högt fält norr om Ladugården, skar der up en liten torf och lade

dit min lilla penninge-pung, täckte sedan med samma torf så noga,

j: at ingen människa skulle sedt minsta tecken derefter. Mitt märke

]l war en stor Rammcichts

,

som stod strax dervid, och ingen annor

hög wäxt war mer på hela fältet. När så war bestäldt, går jag

ner til mit Sällskap, berättar att jag gömt min bourse på det fäl-

tet, bad Secr. med sin slagruta upleta ducaterna, så wille ock jag

tro henne, ty jag war säker, at ingen dödlig mer än jag wisste,

hwarest penningarne lågo. Secr. war nögd, at han fått et til-

fälle, genom hwilket han kunde förmå mig til mildare tanka om
rutan, som jag altid talt om henne med åtlöje. Sällskapet war

ock nyfiket at se rutans mästare-prof. Secr. sökte länge och wäl

i hela timan, så jag med mit wärdfolk hade nöje at se rutan ar-

beta förgäfwes. Altså, som godset intet kunde fås igen, blef ru-

: tan wårt löje. Jag går sedermera at sjelf uptaga min pung, men
: när jag kommer bårt på fältet, hade wåra rutegängare genom sit

: peripaticerande nedtrampat alla gräs, så at ej minsta tecken sågs

efter någon Ranunciilus

,

och jag måste söka efter mina Ducater

med samma owisshet som rutan. Jag hade icke lust gå loo du-

' caters wad om rutan; ty sökte wi alla, men förgäfwes, både med
; löje och förtret. Ändteligen måste jag gifwa saken förlorad, då

1 Baronen [ESBJ. Reuterholm] och Secreteraren bådo mig ut-

: nämna rummet ungefärligen, hwaråt jag tyckt mig nedlagt pungen,

det jag ock gjorde, men den fula rutan wille intet slå, utan drog

rutan åt en hel contraire sida, och ändteligen sedan både Secr.

och wi alla woro trötte wid rutan, och jag wid henne mäst led-

' ^en, stante vSecr. på en hel annor sida af fältet, sägandes, at om
i
pungen icke wore der, så wore ogörligt för honom säga stället.

Jag böd icke til at söka derefter, emedan det icke war detta håll,

derest jag tyckte mig lagt pungen, men Baron Oxenstierna
lade sig likwäl på jorden at söka, då han fick ned et finger och
drog up den lilla torfwen, under hwilken ducaterna lågo. Såle-

des slog rutan rätt den gången och skänkte mig de penningar,
jag eljest förlorat. Detta är res facti. Får jag se några stycken
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dylika exempel, sä måste jag- wäl tro, det jag icke wil, ty det är

helt annat med magneten och attraetionen emellan järn och järn,

men at en hasselqvist skal säga mig rikare metaller, det sam-
tycka hvvarken wåra utwärtes eller inwärtes sinnen, så at jag wäl

ännu icke tror på rutan; dock wil jag icke flera gånger gå med
henne wad om lika många diicater. »

Vägen togs härifrån till Lund, hvarunder passerades Romele-
klint och därefter en del af Lundaslätten, som »förestälte et Ca-

naans land, betäckt med de härligaste åkrar och den skönaste

säd, sä långt ögonen kunde se.» I Lund tillbragte han tvennc

dagar (den lo och ii juni) och gladde sig därunder ät att få återse

Dplora Lundensis^ som för 20 år sedan gifwit honom sä mången
angenäm stund.» Äfven beundrade han den af HÅRLEMAN ny-

anlagda Lundagård, som »war oförlikligt präktig med de många
slags trän han war prydd, utom det att han war omgifwen med
en fast mur och stängd med tre wackra järnportar.»

Under den därpå följande färden till Malmö fick han god an-

ledning att närmare reflektera öfver fördelarna och olägenheterna vid

det dåvarande skånska jordbruket, då »Bonden i Skåne är så trä-

gen wid sina förfäders sätt, som wår tids ungdom är prompt at

den förändra; de hålla sig sä fast wid gammal förfarenhet, som

wåra wid nya projeeter; de äro så säkra på dem, som wi osäkre

om wåra». Följden häraf blef den, att jordbruket därstädes måste

förefalla en främling »så obäkeligt, som deras plog är lång», ty

där plägar »en Bonde spänna 4 å 6 par dragare för en plog,

som wäger så mycket et par hästar kunna draga», utan att så-

som lön för allt sitt släp få mer än »fjerde eller sjette kornet i

det härligaste climat». Mycket behöfde därför förändras, men

den inbitna vanan låg hindrande i vägen: »Då en Bonde kom-

mer körandes med 6 å 7 par för plogen, sätter han handen i si-

dan och tycker sig wara större djur, än en Herre, som åker med x

äfwen så många hästar», och »när Bonden kör med många par, x

så ropar han högt, och hans grannar hafwa aktning för honom, men k

när han kör med et par, höres han mycket litet på åkern. Utom rr

alt detta, har ock denna dårskapen sin nytta, ty derigenom fas t

oxar till ställning, som drager årligen en ansenlig summa pen-

ningar til landet.»
5

Malmö med omnejd uppehöll LlNN.®US en hel vecka (den

12— 18 juni), en dag till följd af illamående,^ men hufvudsakli- :

* »Migraiue (Het7ucrania) liölt mig wid sängen min wanliga tid, af det

jag i går smakade ett glas Slåbärs-wiu. Denna Passion, som et par år plå- <,

gat mig, fast sällan, hade jag i förstone swårt at rätt förstå ... Jag fick it



acn för att kunna besvara den af Riksens ständer förelagda frä-

gan, huruvida i Skåne funnes gips och flintor till fyllande af lan-

3 dets behof. Hvad gipsen beträffar, blef resultatet negativt. Vis-

r serligen erhöll han uppgifter, att vid Limhamn sådan skulle före-

komma, t. o. m. i myckenhet, men under ett par dagars iippe-

ij, håll därstädes »endast för Gipsen skul» »hwarken kunde han sjelf

finna något stycke deraf, ej heller förmå folket wid kalkbruket

S j
skaffa sig et enda stycke». Hvad åter beträffade flintor, hvilka

[
j

den tiden i stor mängd importerades för att användas dels till

[| eldvapnen, dels såsom nödvändig hjälp vid eldtändande, fann han

i

I

i

i'

Lund; Lilla torget och Domkyrkan.
Efter teckning på 1780-talet af Elias Martin.

säväl här som kring Lund både hvita och svarta »lybska» flintor

i tillräcklig mängd, och därjämte mellan Malmö och I.andskrona
samt senare på Skanörs-ljung »klara franska», dock osäkert om
tillräckligt för landets behof — Dessutom togs noga kännedom
om en del fabriksanläggningar (oljepress, klädesfabrik m. m.),

tlemia passion sällan af annat än köld med blåswäder, surt dricka, Pounce
och wiu, som warit i jäsning . . . Detta har lärt mig at icke lätteligen smaka
'vin pa främmande ställen, der jag icke är desto säkrare om et godt win.

^klaga ofta pä winet, men skilja icke et godt win ifrån et skänidt.»
(Skånska resan s. 203).
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odlade och vilda färgväxter o. s. v. Det rent vetenskapliga ut
bytet, säväl det botaniska som det zoologiska, blcf ej ringa, i det

att åtskilliga i vårt land förr ej anträffade arter upptäcktes, och

särskildt gladde LlNN^US sig åt, att däribland voro spanska flu-

gor, som ock sedan flerestädes visade sig i så stor myckenhet,

, att apotekens behof däraf ansågs kunna fyllas. I trädgårdarna

odlades åtskilliga sällsynta om klimatets mildhet vittnande växter,

som väckte hans synnerliga uppmärksamhet. ^

Under häftigt regn och stark blåst, så att UlNN^US och

hans följeslagare »fröso som om sena hösten med et krällande

emellan hull och skinn», gick färden sedan till Trelleborg, »en

lång, smal by med en lång gata». Under en exkursion i dc.ss

omnejd besöktes den s. k. Stafsten, som utmärker den plats, där

Karl XII den 13 dec. 1715 landade vid sin återkomst till fä-

derneslandet. »Här togo wi», berättar LlNN^US, »et minnes-

märke på watnet, at efterwerlden må kunna dömma, om antin-

gen wattnet stiger eller faller.»^

Den 21— 24 juni användes till besök i Skanör och Falsterbo

samt den omgifvande nejden. Någon till Skanör ledande lands-

väg kunde knappast upptäckas, utan man körde pä själfva hafs-

stranden eller »öfwer ljungen igenom biwägar». Husen voro be-

täckta med halmtak, gatorna »krokige och ej stenlagde, ty ingen
|

p? sten finnes här på tracten til en sådan förnödenhet». Ölet brygg-
;

? des med pors i stället för humle samt »blef deraf bittert och

twärt och gjorde mycken hufwudwärk». Där funnos inga hand-

lande eller krogar samt inga ståndspersoner utom kyrkoherden,

borgmästaren och en strandridare — korteligen, »den, som wil

söka sig en stilla retrait, kan näppeligen få den i Swerige tystare

än här» — naturligtvis med undantag af i Falsterbo. Belägen- :

heten afsides hade f. ö, äfven sina fördelar; smittkopporna hittade

ej så ofta dit, hvarför barnantalet där var relativt betydligt. Mid- »

sommar firades nu där med öflig gamman, och äfven från ijärran

orter hitkommo folk, som i Falsterbos med S:t Görans och S:t r

Christoffers bilder prydda kyrka offrade, dock »utan all proces- v

sion och utan någon widskeppelse med bilderna». »Det arma n

folket, stadde i nöd, sjukdom, bräckligheter, eller ömme om sine i

anhörige, som segla til sjös, göra detta officium ptetahs>'>, som år- |

ligen inbringade åt kyrkan 100—300 dir smt. — »Franska flin- i

' Blaud dessa var ett 6 alnar högt guldreguträd (Cytistis Labtirnurn), som y
här bar folknamnet »Coffe-trädet, der likwäl mellan Laburnum och Coffe är

f

så stor åtskilnad, som emellan Bönor och Lagerträ»,
|

Se bilag. XVII. i



351

-or Bernsten och Swanpennor äro de loroducter, som den magra
I

’

Skanörs-tracten sjelfmant af sig kastar»; dessutom »borde Skanörs-

I

boarne tilhållas, så för det allmännas som sin egen nytta, at

i

plantera Fänkål til stor quantitet».

Nästa stad, som besöktes, var Ystad, och under vägen dit

ji
gästades flera herresäten: Jordberga, där klockgrodorna »woro hög-

I

mältare än tilförene, at jag i förstone ei annat kunde höra, än at

I några klockor ringde tilsamman, efter det war söndag», Marsvins-

I

holm med vid pass 40 dammar, fulla af karp och rudor,^ Dybeck

i

I

in. fl. Själfva Ystad erbjöd föga af intresse, utom det att torget pryd-

I

des med det största svarta mullbärsträd, som LlNN^US såg i Skåne,

och som var »så tjockt, at det knapt af en karl famnas kunde».

Äter besöktes en del större herrgårdar (Krageholm, Söfde-

borg, Häckeberga, Toppeladugård m. fl.), vanligen med trädgår-

dar i den franska stilen med idpyramider, »i figurer klippta»

ligusterhäckar och labyrinter samt mandlar, persikor, aprikoser

och andra slags fruktträd. Lund genomrestes ånyo, och därefter

' sågos efter hvarandra Barsebäck, Landskrona (hvars hamn »war

et werk, som liknade Hcrculis och icke af andra än Konungar

och Potentater kunde imiteras»), Bälteberga och Helsingborg,

' som äger »den härligaste prospect». Under vistelsen på sist-

i ; nämnda ställe besöktes Ramlösa, hvars vatten profvades och be-

: fanns vara »et af de förnämsta Surbruns-watten i Riket, fast icke

I det starkaste till jernhalten». Liflig uppmärksamhet ådrogo sig

^ de i denna trakt befintliga, af sandstens- och mellanliggande skif-

! ferlager bildade klipporna. »Skifwren lades», säger LlNN^US,
»emellan sandstens-hwarfwen, då sandstenen war flygsand och

Skifwren mylla, men härtil fordras långa tider. Jag hisnar, då

;
jag står på denna högd och ser neder för de långa tidehwarf,

' som förflutit, liksom wågorna i Sundet, och lämnat efter sig så

! nästan utnötte spor af den forna werlden, och som nu endast äro
' i stånd at wiska, sedan alt annat tystnat.» Af detta och flera

' dylika yttranden vill det synas, som om LlNN^US börjat draga
1 tvifvelsmål riktigheten af det då såsom en kristlig trosartikel all-

niänt betraktade antagandet, att 6000 år ännu ej förflutit sedan
världens skapelse.

Kullen blef nu resans mål, och på ditvägen besöktes en del

j herresäten (Wrams- och Kulla-Gunnarstorp, Krapperup) och fisk-

^ägen. »Fiskar fångas här ... af ganska många slag, at en cu-

neux här på orten kunde dagligen få hela året nya rön .... och

l'örr hade här funnits 99 sådana och den ioo:de på slottstaket.
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skaffa Kongl. Wctcnskaps Acadcmicn sällsamma fiskar», >mcd
hwilka Acadcmicn kunde pryda sina Handlingar och upbygga
Natiiral-historien.» LlNN^US fick här fullt upp att göra med att

undersöka och beskrifva de olika arter, som på en enda natt

fångades.

Efter att i Engelholmstrakten, dit kosan därefter ställdes, hafva

tagit kännedom om ganska vidlyftiga planteringar af sandmare
[Calamagrostis arenaria), elm [Elymiis arenarius) och sandstarr

[Carex arenaria), som till flygsandens bindande där företagits,

besökte LlNN^^EUS Skillinge gård, hvars förre ägare, landshöfdin-

gen baron VON HyltÉN, »warit ofelbart en af de största Oeco-

nomer i Skåne», och hvarest därför mycket lärorikt var att in-

hämta. Här fick han ock tillfälle att taga kännedom om den in-

samling af mannagryn, som i denna trakt ägde rum, och kunde

därvid konstatera, att dessa erhöllos af en hos oss vanlig gräsart

[Glyccria fiuitans), hvadan »af det kunde samlas flere tunnor Man-

nagryn med ringa möda, derest Nationen blefwe wan wid denna

oss ännu nya sädesbärgning», Äfven det nedanför Hallandsås

belägna Rösjöholm besöktes; »då denna Halländska åsen om Wår-

tiden speglar sig med sina gröna Boke-blader uti Rösjön, gifwer

han för Rösjöholm den fägring, som ingen målare kan efterapa».

Under sin färd i nordvästra Skåne hade LlNN^US redan

(den 12 juli) besökt Wrams-Gunnarstorp, men som han då ej

medhann att tillräckligt taga kännedom om »de många nyttiga

försök och inrättningar», som ägaren, kapten Berch, där anord-

nat, återvände han nu (den 20 juli) dit och kvardröjde där ett par

dagar, hvarunder han i sitt »protocoll» fick anteckna mångt och

mycket, som vittnade om att sagde kapten var en synnerligen

driftig och intelligent landtbrukare, »en af de starkaste Oeconomer,

som nu woro i Skåne». Dessutom fick han tillfälle att härunder

undersöka stenkolsbrottet vid Bosarp och lagerföljden i detsamma, r

Det återstod nu för LlNN^U.S, innan hans skånska resa skulle :

kunna anses fullbordad, knappt mer än att besöka en man, öfver-

sten baron LiEWEN på Lärkesholm, »som utan studier, igenom ./

et makalöst Snille, sjelf inventerat ganska många och nyttiga sa-

ker för Oeconomien», och som han därför under färden hört mycket/:

omtalas och berömmas. Ryktet hade talat sanning, och de tvenne n

dagar, som LlNN^US hos honom tillbragte, upptogos af att in- .1

hämta upplysningar om de mest olika »inventioner» med hänsyn

till karpdammar, kanoner, fiskesätt, sikt- och helgrynskvarnar, köl-^ .

nor, spisar, kakelugnar, ugnar, sten.sprängning under vatten, bränn-fe f

vinsförbättring, råttfällor, snuskvarnar, oljepressar, svan- och näk-,t
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i
terg^^lsfångst samt mycket mera, hvilket allt »intygade hwad för

; en stor naturell och application Herr Öfwersten hade til mecha-

iniquen». Alla sina påfund »uptäckte han helt fritt, utan at af

i
dem göra någon hemlighet», med undantag af hans trenne för-

i ncämsta uppfinningar, nämligen att »wid och under klensmidningen»

i göra stål af järn, att stöpa ett slags kulor, med hvilka man kunde

skjuta på vida längre håll än med andra, samt att utrota vargar

och andra rofdjur. Det sistnämnda ansåg han vara så ofelbart, att

»alla wargar kunde utrotas i Swerige innom et år», hvadan ock

Stenbrohult.

Efter fotografi af Joh. Johansson.

»för denna Invention begärte Herren 2 daler Silfwermynt af hwart

helt hemman i Riket». — Dessutom hade LlNN.^US tillfälle att

vid Lärkesholm få höra ett ej mindre än i 7 gånger upprepadt eko.

Återresan anträddes nu. Kristianstad passerades för andra

gängen, ett hastigt besök gjordes på Ljungby, där de mycket om-
talade hornet och pipan afritades, samt på Bäckaskog, dit kron-

prinsen Adolf Fredrik anlände den 31 juli kl. 10 på aftonen
och I.iNN.^US »hade den nåden at aflägga, med många andra,

bnderdånigste upvvaktning».

Därefter följde sex dagars hvila i det kära föräldrahemmet
'"^ed besök i Ryssby hos systern SOPHiA JULIANA och hennes

23
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man, kyrkoherden Joil. Coltjn. Sista dagen vandrade han om-
kring pä de välbekanta ställen, som han nu ej mera skulle återse.

»Blomstren», skrifver han, »mina ungdoms leksyskon wid Sten-

brohult jämte Möklens stränder, bad jag nu fara wäl. Den lilla

Cornus herbacea fägnade mig här mycket, som sedermera up åt

landet icke gärna fins i vSmåland. Lycopodium clava singulari

stod ännu wid stränderna af Södra hage, endast på de ställen,

som om wintern öfwerswämmas af sjön Möklen. Ilagi'äset hölt

sig ännu i Fähushålan. Serpillum, som min Fader planterat pä
de skarpne backar wid wäderqwarne-backen, lyste ännu med sina

blommor. Dortmanna, Elatine, Plantago nionanthos, Scirpus mini-

mus, Spongia, Fontinalis täckte stränderna under wattnet.»^ Un-
der dessa sina afskedsbesök hade LlNN^Us ock den glädjen att

påträffa »en af de raraste Europaeiska wäxter, som förnögt de

starkaste Botanister i Angland, men har icke funnits utom Äng-
land mer än endast et enda stånd wid Elfkarleby», och som »min

ungdoms Flora til denna dagen gömt åt mig».^

Den 7 augusti anträddes färden mot hemmet i Upsala, och

som den gick genom flera gånger förut besökta trakter, påskyn-

dades den genom natt och dag. Härtill manades han ock af oro

för den skada, som de trenne, i midten af augusti vanligen pä

hvarandra följande s. k. järnnätterna skulle kunna anställa, menX
dessa, »för hwilka jag skyndat min återresa at rädda en hop af

de sälsamaste och klenaste Indianske wäxter, hade ännu i år spa-

rat Upsala Trägård, då jag om morgonen [den 13 Aug.] hemkom».

Färden var sålunda afslutad, och då LlNN^EUS kastade blic-

ken tillbaka på densamma, kunde han ej annat än känna sig sär-

deles belåten. Härtill bidrog tvifvelsutan i ej ringa mån, att han

— i motsats till under Västgötaresan — nästan hela tiden gynnats

af vackert väder, samt att han öfverallt blifvit på det mest före-

kommande sätt emottagen. »Frikostighet, gunst och wälfägnad»,

säger han, »hafwa så rikeligen och benägit blifwit mig ärtedde i

detta Land af alla dess inwånare, besynnerligen af Skånska No-

blessen, så wäl som af Präster och Magistrats-personer, at jag up-
j

riktigt måste tilstå, det jag i intet Land, ehuru jag allestädes I

wunnit gunst, blifwit emottagen med så mycken fägnad och yn- I

* De här omnämnda arterna äro, i samma ordning som de ofvan an- I

förts: Cormis succica, Lycopodium inundatum, Narthcsium ossifragum, Thymus I

Serpyllu?n, Lobclia Dortmanna, Elaiinc Hydropipcr, Liitorella lacustris, Scirpus I

acicularis, Spongilla lacustris, Fontinalis antipyrctica. I

^ Denna växt var Isoetes lacustris, som på grund af sin växtplats under I

vattnet dittills undgått uppmärksamheten. I
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nest, som i denna ort.» En sammanfattning af sina intryck af

landet har han lämnat i den skildring af Skåne, hvarmed han in-

leder den tryckta berättelsen öfver denna färd. Häri framhålles,

huru »et land af så förträffeligit Climat kan ej annat än wara det

härligaste; ja, det liknar så mycket Tyskland och Danmarck, at

man kunde säga, det hafwet liksom med vvåld .skurit Skåne ifrån

de södre länder och lagt det til Svverige». En följd häraf och af

den bördiga jordmånen var, att »åkerfälten, hälst på slätten, äro

så öfvverflödige och rike, at man icke ser annat än himmel och

säd slutas med horizonten. Säden är Råg, Korn, Hafre, Hwete,

Wicker, Ärter, Bönor, som omskifta tegvvis efter jordmånens art,

besynnerligen margehanda i och närmast det sköna Gerds Härad.

I Bohwete gör de wida sandfälten snöhwita och af honung vvälluk-

tande.^ Fäladen, ehuru mager hon synes, är dock fet och gifwer

, boskapen et g'odt och smakeligt bete.»

»Trädgårdar uti et så mildt Climat äro de härligaste i Riket.

I

Fruckt-Trän gifwas här de utwaldaste i landet .... Winrankorne

i
upledes för wäggarne och lägga sig på taken, utan at frysa för

I

allmänna wintrarne och, utan att täckas, bära här frukt, det man
1

I

sällan ser i de öfre provincier. Klipningar til Cabinetter, Laby-

: rinther och andra Sirater ses af Trädgårdskonsten allestädes ...»

»Djuren likna wäxterna uti et så härligt land. Fänaden är i

! Skåne, besynnerligen på slätten, större än up i landet, hwarifrån

:

til oss föras de stora Skånska Stall-oxar i stor myckenhet, at för-

j

tiga det Korna tre gånger om dagen hemköras af de skramlande

i hyrar til mjölkning. Hästarne äro äfwen här större än up i lan-

det, och de gå här ofta i skoglanden ute på Bokskogarne hela

I

vvintrarna; här ifrån få wi up til landet wåra mäste store, rust-

;

gille Ryttare- och Wagnshästar. Fåren ses ingenstädes hos oss

I

löpa i större hjordar och ingenstädes fetare än på slätterna, der

I

de gnaga fäladen, fastän de mjölkas. Svvinen äro ock större,

hvvilkas myckenhet skönjes bäst, när de i hela skockar upföras til

Bokskogarne om hösten, då ollon infaller, och då de smäll feta

derifrån åter hemtas om wdntren, så stora, at de svvårligen igen-

!

kännas. Gässen blänka öfwer alt hwita, flyga, bitas och skria på
de stora fälten, så at näpiDeligen någon inhyses käring gifvves, som
ej har gäss, der så godt förråd gifwes på hafre. Svvanor simma
med sina uphögda wingar vvid stränderna, mäst wid Ellenbogen

^ Potatis hade då ej ännu kommit i allmännare bruk, och lyiNNaiUS
omtalar, att i hela Skåne tjänstfolket vägrade att äta däraf; anställda för-
Ok visade t. o. m., att »de .stygga swinen» ratade dem. På några ställen

använde man örtståndet till grönkål, h vilket dock hiNNa^us afrådde,
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emellan Malmö oeh Scanör, der de årligen skjutas i myckenhet.

Anderna hälla sig här intil Jul-tiden, ja ofta hela wintrarne, der

de ej äro desto starkare. Storkar, som näppeligen wåga sig öfwer

vSkåne, synas dageligen spatsera med sina långa ben på .slätten

och bygga sina stora bon wid byarna på träden eller taken.

Rockorne^ ropa i alla trän, som äro planterade kring byarna pä
slätten. Stararne, som med andra sträckfoglar efter Midsomma-
ren lämna de Norra Provincer, uppehålla sig här nedre emot

slätten och skrika i träden til senaste hösten. Lärkorna hänga

tilrande öfwer alla sädesfälten tjockt som .stjernor, med en dagelig

musique. Näktergalarne musicera alla nätter utur de löfrika lun-

der närmast in til slätten. Klock-grodorne bomma och samman-

ringa in på sena aftnarne utan uppehåll. Fisk fångas utur hafwet

såsom et rikt wisthus, hwaraf så många och sköna fisklägen, som

likna städer, äro inrättade wid stränderna .... Bi finnas ömno-

gare handhafde uti sina kupor på sandslätten, der de wid

Bohwetefälten samla tilräckeligare honung, än hos oss på någon

annor ort. Spanska Flugor finnas ock på träden söder om Lund,

så allmänna, at man sällan ser något blad af Liguster och A.sk,

som icke af dem blifwit sågat. Altså är onekligen intet land i

Swerige at förlikna emot Skåne, och intet i Europa, som det

med rätta kan föresättas, då alla dess förmoner blifwa wägde

emot hvarandra. Inwånarne äro altså lyckelige, som bebo et så

ädelt land.»

Det torde vara lämpligt att nu till besvarande upptaga den

frågan, hvilka resultaten voro af dessa här skildrade resor. Där-

vid böra vi först erinra oss, hvilken deras hufvudsakliga uppgift

var. Manufaetur- och Flandelsdeputationens skrifvelse till Riksens

Ständer af den 13 febr. 1741 angaf detta sålunda, att »här i ri-

ket, men i synnerhet på Öland, Gotland och wisse orter i We-

stergötland, åtskilliga örter, wäxter, jord- och mineral-arter jemte

yr- och skrid-fä skola finnas, hwilka til färgerier, manufaeturer

och den almänna hushåldningen med fördel, nytta och besparing

af rikets Capital brukas kunna, men i brist af behörig kundskap

til sin nytta ej äro bekante»,^ och detta allt skulle LlNN.EUS

försöka att uppdaga. För de tvenne första resorna hade farg- och

medicinalväxter samt värdefullare ler- och jordslag och för den

sista gips, flintor samt till gevärsstockar tjänliga träslag framhål-

’ Råkorna (Corviis frugilcgiis).

2 Ridd. o. Ad. prot. d. *^3 1741-



357

lits såsom dc viktig^astc och mest cftersträfvansvärda naturföre-

målen. P'örst i andra rummet sattes »hwad som hörer till Ht-

storiam Naiuralcin'>'>

^

d. v. s. vetenskaplig undersökning af landets

växt- och djurvärld, mineralier och bergarter.

P^ästa vi oss nu först vid de ekonomiskt värdefulla iakttagel-

!
ser och fynd, som gjordes, så kunna vi att börja med hänvisa till

I
den afhandling: Förteckning af de Färgegräs, som brukas på

I

Gotland och Öland, som LlNN^Us lät införa i Vetenskaps-Akade-

i
miens Handlingar för 1741, samt de talrika liknande uppgifter,

I

• som finnas i samtliga resebeskrifningarna. Ett ej ringa antal

|- medicinalväxter, som förut ej eller endast såsom sparsamt före-

I

kommande voro kända inom vårt land, blefvo af honom i tillräck-

lig mängd anträffade och deras insamling lifligt förordad; möj-

ligheten af andras odling i vårt land påvisades. Om förekomsten

i Skåne af användbara flintor har redan blifvit nämndt; att det

förträffliga slöjdvirkesträdet oxeln väl ej i Skåne, men i andra

delar af södra Sverige, särskildt västra sidan af Öland, ymnigt

förekommer vildväxande och lätt kan odlas, var ock ett positivt

svar pä en till Linn^US framställd fråga. På grund häraf an-

såg både han och den stora allmänheten, att, om än hvarken gips

eller de eftersökta lerslagen anträffades, samt större förhoppnin-

i gar på valnötsträdsplanteringar borde öfvergifvas, full valuta i alla

fall erhållits för de utbetalda respengarna.

. Men till det, som officiellt föreskrifvits såsom uppgifter för

hans efterforskningar, kunde han lägga mycket annat, som i större

eller mindre mån borde betecknas såsom ur ekonomisk synpunkt

gagneligt. Att här uppräkna allt sådant är öfverflödigt, då det

med tillhjälp af de utförliga registren lätt kan återfinnas i de

tryckta reseberättelserna. Exempelvis må här blott nämnas flera

förträffliga, förr hos oss ej kända eller föga uppmärksammade fo-

derväxter, såsom »det svenska höfröet» (Medicago falcata) och

strandsältingen (Friglochin maritimuni), för hvilka båda redogö-

relser lämnas i Vetenskaps-Akademiens Plandlingar 1741,^ »ka.sse-

via» {Glyceria aquatica, af våra dagars landtbrukare mest känd un-

der namnet» jättegröc» eller »jättegryne»), hvarmed »intet utländskt

1 någor måtto förliknas kan», m. fl. Värdefulla voro oek undersök-

ningarna rörande de för skilda husdjursarter skadliga växterna, olika

ogrässlag och deras utrotande, skeppsvarfsflugan och medel att

‘ Det förra skattar Dinn^us så högt, att han förklarar sin till Veten-
skaps-Akademien därom inlämnade uppsats innehålla »et rön, som, däräst ej

eget förblindar, jag menar skall wara et det nyttigaste, jag nti Academien
någonsin ingifwit».



förhindra dess härjningar (genom hvilket »enfaldiga rön» han
anser sig »rikeligen ersatt den omkåstnad, som blifwit gjord pä
resan»), olika fiskredskap m. m.

Af betydligt större och bestående värde äro dessutom de

nya bidrag, som under dessa färder erhöllos till kännedom om
värt lands naturalster. I främsta rummet gäller detta om växt-

världen. Redan medan han ännu reste omkring på Öland, hade

han det nöjet att kunna meddela Vetenskaps-Akademien, att han

på sagda ö »funnit åtskilliga örter, af hwilka han en del ej ärhin-

drar sig någonsin hafwa sedt, för änn på den orten; en del trif-

was endast utomlands och en del eij annorstädes här i Swerige

änn i trägårdar».^ Kort efter återkomsten inlämnade han (den g

sept.) en afhandling: Samling af Et Hundrade Wäxter iipfundne

på Gothland^ Oland och Småland, som intogs i Handlingarne för

1741.^ Afven under de tvenne andra resorna blef utbytet af förr

inom landet ej kända växtarter synnerligen rikt, så att samman-

lagda antalet af de för vår flora nya arterna, som under dessa

trenne resor anträffades, uppgår till icke mindre än omkring 130,

hvaribland endast ett fåtal kryptogamer. — Äfven ett icke obe-

tydligt antal djurarter, som förr ej varit kända i Sverige (och ej

få för vetenskapen alldeles nya), iakttogos och beskrefvos. Fler-

talet af dem tillhöra visserligen insekterna eller andra lägre ord-

ningar, men bland dem saknas dock icke hvarken fåglar eller

fiskar, till dels mycket anmärkningsvärda (såsom skärfläckan, sten-

knäcken, marulken, skärknifven^ m. fl.).

Äfven för kännedomen om landets geologiska förhållanden

^ Vet.-Akad:s protokoll d. ^74^-

Med en viss, ej oberättigad stolthet framhåller han där de många för

Sverige nya orchidéerna. »Fontaineblau ängar», säger han, »hafwa tilföreiie

besets för desse härliga orchides, som sättia sin speetateur i admiration; de

finnas nn wille i Swerige på Gotland och Öland öfwerallt.» — >Om hela

werlden mig sagt, at de wnxit på Öland, hade jag det ej trott; nu tror jag.»

(Linn. bref till Vet. Akad. d. 7c i74i)-

^ Med denna sötvattensfisk, af Linn^US sedan benämnd Cyprinus cul-

t/ahis, äger det anmärkningsvärda rum, att den anträffades i Helgeå och af

därvarande fiskare nämndes med ofvaii anförda namn, men att den sedan

icke af någon zoolog kunnat där återfinnas. — Vid omtalandet af detta f3nid

tillåter Linnj^^us sig ett lindrigt skämt med en tysk zoolog J. Th. Klein,

af hvilken denna fisk »fått et namn, som är längre än .sjelfwa fisken» (ej

mindre än 9 rader långt), och till på köpet blifvit förd till gäddsläktet, fastän

den saknar tänder i käken och sålunda ej är en roffisk. »Som man icke

må kalla et Får någon Räf, derföre at det har en lång och tjock swants, så

törs jag icke föra denna til Gäddorna.» — Sagde Klein, som förut (i74.i)

hade utgifvit några Duhia angående LinnzRi klassificering af däggdjuren,
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/unnos flera viktiga resultat. Bland dessa kunna här påpekas

'edogörelsen för Västgötabergens byggnad/ Gotlandskalkens upp-

komst, lagerföljden i Ölands alun- och Skånes stenkolsgrufvor,

brntida strandlinjer m. m., som väl i åtskilligt kan i våra dagar

inses lida af brister och misstag, men som dock otvifvelaktigt

I

lar sitt stora värde därför, att det fäst både vetenskapsmäns

j
och den stora allmänhetens uppmärksamhet på förhållanden, som

o

[
då voro föga eller alls icke beaktade. At petrifikaten ägnade

:oan, så långt tiden medgaf, en liflig uppmärksamhet; en af

|ie första skrifter, som han efter hemkomsten från Öland-Got-

;j. andsresan utgaf, var disputationen: Corallia baliica, hvari han

!
-edogjorde för de under denna färd insamlade fossila koral-

J erna.

j

Huru viktigt ur rent vetenskaplig synpunkt allt detta — och

I

åtskilligt annat — än är, så är det dock otvifvelaktigt, att hvad

br den stora allmänheten erbjuder det största intresset, är det,

.om i hans resebeskrifningar meddelas rörande saker och förhål-

i anden, som icke höra till det naturvetenskapliga området. Ur

!
-tilistisk synpunkt kan man visserligen ej sätta dessa reseberät-

elser synnerligen högt; »skrifarten», säger han själf, »är mycket

:mfaldig, hwarföre jag torde blifwa hårdt ansedd af många Plinii

Aächtergalar», men till sin ursäkt anför han, att »om hos andra

blkslag allenast Eloquentice Doctorcs fått skrifwit, torde werlden i

lag wetat mindre». Det ligger ock öfver hela hans framställning

rm viss friskhet och trohjärtad naivitet, ej sällan kryddad med en

t godmodig humor, som kommer läsaren att glömma svagheterna i

ipråkets behandling.

• og häröfver humör och försvarade sina åsikter i ett bref, som fiunes tryckt

' den tyska, af hans kusin C. K. Kr.EiN verkställda öfversättiiingen af Skån-
; ;ka resan. Att L,inn^US varit betänkt på en antikritik, ehuru den ej ut-

voui, framgår af ett i hinu. Soc:s bibliotek förvaradt, af P. LöFEING, up-

oenbarligeu efter hiNNiEi diktamen, skrifvet blad med öfverskrift Contra

Kleinii animadvcrstones in Itcr Scanicum Caroei hlNNiEi patris. Med au-

edning af Keeins klander af Linn^i begränsning af amfibierna, hvarige-
!iom dit ej föras alla djur, som kunna lefva både i vatten och på land, he-
J.er det där; »Auctor leker med ordet Amphfdia, eij wettandes, att orden gälla

-her definition, och lär wetta, att han sielf eij 'År pygmcetts^ fast han heter
dvEEiN.» — Med hänsyn till skärknifvens hänförande till gäddorna gör han
len skarpa anmärkningen: »At så wända upp ock ner på Natur och Erudi-
tion, ock springa skumögd om liusa dagen med lykta, at söka efter en tyde-
åig sanning, derpå hafwe wi intet lika prof, hwarken i förra elr nyare tider. >

»Jag hafwer beskrifwit Kinnekulle, uti hwilken Naturen förelagt oss
anatomien af jord.skorpan och wisat, huru strata. tcrrce [jordens lager] blif-
'ut upstaplade i forna tider.» (Företal till Westgöta-resan.)
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Det är ock icke för framställningssättets, utan för innehållets

skull, som dessa ].INN^I arbeten vunnit ett rykte, h vilket ännu
icke förbleknat. Att han för de mest olikartade ämnen ägde ett

lifligt intresse och en skarp iakttagelseförmåga, är en erkänd sak,

men näppeligen lägger han sagde sina egenskaper så i dagen som
i dessa skrifter. Därför äro de verkliga guldgrufvor för dem, som
vilja lära känna ställningar och förhållanden, seder och bruk un-

der medlet af adertonde århundradet.

Med särskild kärlek antecknade han allt, som rörde allmo-

gens lefnadssätt och hushållning. Den, som vill lära känna jord-

bruket i södra Sverige på midten af 1700-talet, finner här de nog-

grannaste upplysningar; knappast något enda landtbruksred.skap

har han försummat att beskrifva. Med lika, i detalj gående nog-

grannhet redogör han ock för byggnadssättet och klädedräkten i

olika delar af landet. ^ Egendomliga plägseder,^ huskurer,^ kvack-

^ Ensamt i Skåne uppgjorde han noggranna beskrifningar på ej mindre

än 9 olika, i skilda trakter brukliga slag af mans- ocli kvinnodräkter. Alltid

gladde han sig, då han såg folket klädt »efter gammalt ährligt modes-, men

uttalade sin missbelåtenhet, då han fann, att de började »apa efter främmande

seder».

- T. ex. med hänsyn till frieri, bröllop, kyrktagning, julfirande m. ni. I

Såsom ett enda exempel på hvad han i den vägen har att berätta, må

här meddelas följande anteckning; »Sorge-drägten, som Bondeqwin folken

här på orten brukade, sågo wi i Kyrkan. vSwarta kjortelen, som är gjord

at häftas om lifwet, fick ej sitta på sit ställe, utan skulle nu mera hängas

öfwer axlarna, och Lifstycket, som altid är fäst i et stycke med kjortelen,
j

slokar fram öfwer hufwudet och skyler mästa ansigtet, hwarigenom armhålen,
j

genom hwilka armarna trädas på lifstycket, swarade numera mot öronen.
;

Således gå stackars folk och sörja sina anhöriga hela året och bruka den se-
j

den större delen öfwer Skåne och en del af Halland, wärde både idje ocli
!

medömkan, ty hwad kan icke modet inbilla människorna?»
j

^ En sådan, hvilken brukades i Småland, må äfven såsom exempel liär
|

anföras ; »Bröstwärk brukte somlige at curera dermed, at de lade patienten i

uti en ugn och i ugnmynningen upbrände under samma tid ett skatebo, da

patienten curertes genom röken.» S3mnerligen löjeväckande var den tidens

»Mulo-Medicina eller Huscurer för boskapen*. Så t. ex. »Wattusot hos hår

botades med swälgd fisk, som war tagen utur magen på en gädda, torkad,

pulveriserad och ingifwen, eller det, som här [i Dalsland] hölts för et smr-l

tum, torkad grod-rom. — Förstoppning förtogs hos boskapen med et kläck-c

skahl eller skahl af ett hönsägg, som varit utkläkt. En underligare Cur vai|

at slå öl igenom en knifslid, 3 gångor, och det sedan gifwa Kon, dock på|

god tro», o. s. V. — Den myckna galenskap, som i detta afseende ännu flo-|

rerade bland allmogen, ansåg Linn^US lättast kunna botas genom spridandt»

af naturvetenskapliga kunskaper, hvarför alla studerande vid gymna.sier

universitetet borde inhämta sådana. Och framför allt borde prästerna ^år<«

sig »at cui‘era de allmännaste sjukdomar, som årligen bårtrycka sa inångÄ
^ 'i
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;altVeri, folklekar, skrock, vidskepliga föreställningar ^ m. m. hafva

ipptecknats och lämna nu värdefulla bidrag till kännedomen om
brra århundradets lefnadssätt och bildningsgrad. För olika trak-

:cr egendomliga ord och talesätt blefvo ock antecknade, och sär-

skild vikt lades härvid vid allmogenamnen på växter, ty »Bonde-

Botaniquen är intet altid at förakta». Därför vandrade han ock

it med »beskedeliga bönder» eller »gamla Pigor och Gummor»
samt blef deras lärjunge.

Ett annat område, hvarpå han med mycken ifver sysslade,

var det arkeologiska, utan att dock därvid låta sig förledas till

•några Rudbeck’ska extravaganser. Han inskränkte sig i stället

till att anteckna förekomsten af allahanda minnesmärken — ruiner,

ättehögar, stensättningar o. s. v. — och, då det syntes behöfligt,

'bcskrifva desamma. Särskildt intresserade han sig för runstenar,

på hvilkas läsning han använde mera tid, än man skulle kunna

tycka honom haft råd att därpå uppoffra. Då åtskilliga af dessa

under de gångna 150 åren blifvit förstörda, torde LlNN^l upp-

• skrift af deras text — åtminstone i en del fall — vara det enda,

• som nu finnes öfrigt för forn- och språkforskaren.

Trots allt det myckna olikartade, som iakttogs, undersöktes

mch antecknades, var LlNN^US den förste att erkänna de brister,

•som vidlådde hans arbeten. »Ingen god och rättsint», hoppas

'.han dock, »lärer tillwita mig, at då jag upsökt mycket, jag äfwen

demnat mycket, ty en enda Socken skulle ofta fordra en hel mans
ilefnad. Mig är nog, om jag kunnat gå med Skrubb-höfweln, an-

dra efter mig må nogare öfwerfara alt med Slätt-höfwelen. Har
:jag kunnat med detta mit släp och dageligen trötta kropp winna

imine förnuftige och rättsinnige Landsmäns bifall, så har jag köpt

tusenden af allmogen, och som merendels lättast botas, såsom Dysenteri,
" Skörbjugg, Ro.sen, Sura ben, Bränsjukan, Frossan. Mela denna -vvetenskapen

» wore lätt lärd af de studerande, då de ännu äro -wid Academien, högst på
• atta dagars tid. Huru lycklige wore icke Inbyggarne, om Prästerne förstodo
‘ at bota dessa sjukdomar med den medicine, som wäxer utan penningar för

; hwars och ens dörr? hwad förmon -wore icke detta för Riket? hwad nöje och
* heder wore det icke för dem .sjelfwa?»

‘ »Widskeppelser får man mer aiiwända til löje än nytta. Ibland
1 hwileka en alt för tokug här [i Östergötland] berättades såsom ofehlbar,
* nenil. at om man sätter en knif, hwarnied Swin äro .slachtade, och som se-

p
derniera aldrig är brukad, wnd sidan af Åkren, så at åkermannen kan gå

P W'tt emot knifwen at så ut säden, och när han kommit med såningen til

k knifwen, flyttes samma knif til andra sidan af åkren, h-w^aråt han skal så
* widare, så skal häraf aldrig något vSwin wåga sig på åkren, utan så snart

<Lt kommer til åkerrenen, springa tilbakas, som sutte knifwen w’ärckeligen

j

samma. Den kan tro detta, som därefter hafwer mage och Physique.»
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cn stor klenod för ringa penning, hwar och icke, så har jag wis-
serligen mist både nät och fisk; winner jag densamma, skall jag
gerna räkna mig för heder at tadlas af andra, hwilkas beröm
skulle wara mig mer til last än smicker.»

Beröm iiteblef ej heller, utan kom honom tvärtom rikligt till

del.^ Tidens anda var sådan, att allt, som gagnade eller åtmin-
stone bjöd till att främja det ekonomiska välståndet i landet,

kunde påräkna ett allmänt och varmt intresse. De förr ringaktade

naturvetenskaperna hade ock börjat vinna aktning och beundran;
att sysselsätta sig därmed eller åtminstone förvärfva sig smärre
naturaliesamlingar hade blifvit nästan en modesak, i synnerhet

inom de högre samhällsklasserna. Kännedomen om vårt eget

land, om invånarnas lefnadsförhållanden, landets utseende och be-

skaffenhet, växt- och djurvärlden i dess olika delar var den tiden,

äfven bland de mera bildade, ganska ringa, och hvad därom med-

delades måste därför finna talrika, intresserade läsare. Allt detta

tillsammanlagdt gjorde, att LlNN^l resebeskrifningar mottogos med
glädje och belönades med varma loford. Och öfverflyttade

på främmande språk, ådrogo de sig äfven i utlandet en väl-

förtjänt uppmärksamhet, på samma gång som de gåfvo utlän-

ningarna i mångt och mycket riktigare föreställningar om vårt

land.

Alldeles fria från inblandade missljud voro dock ej lofsångerna.

»Jag har för åtskilliga andra mina werk», skrifver LlNN^US i

företalet till Skånska resan, »fått hugna mig af främmande Läsa- >

res milda Censur, men deremot ofta upburit nog grämelse för ,(

mina förra resor af mina egna Landsmän, dem jag mäst sökt j

behaga.» Äfven berättelsen om sistnämnda resa, på hvars utar- t

betande han uppenbarligen nedlagt mycket arbete, så att den :t

skulle blifva synnerligen lärorik, ådrog honom något obehag, i det |

att en liten schism uppstod mellan honom och den man, som

var själfva upphofsmannen till färden, baron C. HÅRLEMAN.
Mellan dem hade förr ett det förtroligaste förhållande ägt rum, n

som fann sitt uttryck däri, att HÅRLEMAN och hans gemål i

tal och bref skämtsamt kallade LlNN^US »min son» eller »min i

p^nnceps-f) och denne å sin sida HÅRLEMAN »min Fader» och hans j

gemål »min Moder». Hösten l 750 hade de under ett Upsalabesök h

^ Se t. ex. i Lärda Tidningar 1746, 1747 ocli 1751. Slutomdöniet om 1

Skånska resan är där: »Med et ord: Detta arbete är oförlikneligt och med h:

mera insigt och flit utarbetadt än någon Resebeskrifning tilförene, hwarken

inländ.sk eller utländsk.» — Med anledning af Västgötaresan firades han med m

verser af HKuw, CnARiy. NoRDRNFnvcHT och Fr. Hasse^QVIst.
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varit Linn^i gäster, och därunder hade Hårleman tagit känne-

qij dom om de då färdigtryckta första arken af Skånska resan. Häri

:j|
påträffade han några yttranden om svedjandet i Småland, som ej

É harmonierade med hans egna åsikter, hvilka han framlade i sin sam-

||

tidigt därmed utgifna Dagbok öfzver en ifrån Stockholm igenom åt-

[1
skilliga Rikets Landskaper gjord resa år 174g. Detta gaf anledning

!|
till en hälft allvarlig, hälft skämtsam brefväxling mellan den »för min

son öhmande Fadren» och »sonen» LlNN^US, och då den senare ej

||- syntes vilja gifva med sig, torde Hårleman däröfver uttalat sin

missbelåtenhet. Härom underrättad af Vetenskaps-Akademiens

sekreterare P. W. WargENTIN, anmodade LlNN^US (den

1750) denne att meddela HÅRLEMAN, »att det, som är tryckt

I om swedjande, skall omtryckas, och att i återresan aldrig ett ord

Y skall inryckas derom, så widt som jag will hafwa min Guds nåd.»

I
»Jag kan heligt försäkra, att det mig så litet angår, om bonden

|: swedjar eller icke, som det angår mig, om han röker eller icke

jr röker en pipa tobak. » Bladet blef ock omtryckt, och i stället för

I
»swedjandet» infördes ett stycke om »gödselen». HÅRLEMAN

!

n blef ock lätt blidkad, så att i beskrifningen på hemresan »swed-

j
jandet» — om ock i méra afvägda ordalag — åter fick blifva

; föremål för en utförlig beskrifning, fastän det i det handskrifna

I protokollet endast helt kort omnämnes. Emellertid kände sig

I Linn^US häröfver djupt nedslagen; därom vittnar hela brefvet

1 till AVargentin. »Detta har warit mig en fatal tid», heter det

« däri. »Wi arma menniskor, wi arbeta och sträfwa; wi giörom

• oss till slafwar, wi unne wår kropp ej ro om natten; och det [för]

. att meritera, att winna gunst och nåd, att göra oss skickelige;

och wår winst på slutet blifwer hat, onåd och grämelse. Derpå
har jag ändteligen sett öfwertygande prof ... Nog har jag skaf-

fat mig hat med min flit; jag wille önska, att jag kunde göra

det till intet.»

Nya arbeten, nya framgångar skingrade dock snart missmo-
det, men fastän Riksens ständer uttalat sin önskan, att han
skulle undersöka äfven »andra orter, hwarest Producterna ej äro

bekante», företog LlNN.<EUS ej mera någon dylik färd. Måhända
I

\ .

^ »Tänk, alla de konster oachtadt, som Professor BenzELSTierna bru-
kat at få min Fader Hr Baron Hårleman och min Moder Fru Grefwinnau
biVEN ifrån mig, at logera hos sig, kmine [han] ej [något] uträtta mot ödet.

fick ändock den hugnaden, at de logerade hos mig; si, så rår Gud.»
(^^f till A. Bäck den 7s

i 750 -)
— Hårleman var född 1700 och sedan 1748

med en af hofdanierna på Taravals bekanta »hönstafla», grefviunan
enrietta Juliana von Liewen, född 1710.
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kvarlåg på botten af hans själ en känsla, liknande den, som gaf

sig uttryck i det ofvan citerade brefvet till Wargentin: »Nog

har jag ofta wågat mig ut på hafwet att hemta guld ifrån Ophir;

jag har hemkommit med brutna krafter, med sönderslaget skepp

och rifna segel, och då jag wägar mig här näst ut, så må jag

wäl förgås».

If;'-

'm.



Bilaga I.

Linnés själfbiografier.

De så godt som enda källskrifter, hvaraf Linnes lefnadstecknare

hittills begagnat sig, äro några af de autobiografiska anteckningar,

hvilka han på lediga stunder, hufvudsakligen för att »roa sina sinnen

med hugkomsten af det framfarna, kanske äfven till sina närmaste efter-

kommandes upplysning» \ nedkastat på papperet. Onekligt är ock, att

' de allt framgent måste anses såsom synnerligen viktiga och värdefulla,

. men obetingad tillit till desamma får man dock ej sätta. Att varsamhet

härvid är af nöden, framgår redan af det förhållandet, att de olika auto-

biografierna i uppgifter rörande samma händelse ej sällan förete väsent-
’ liga olikheter, och i synnerhet gäller — af lätt begripliga skäl — detta,

i då anteckningar skett på tider, som ligga långt ifrån dem, då de
* skildrade händelserna timade. Naturligt är, att man vid valet mellan
dylika olika uppgifter bör lämna företrädet åt den, som bevisligen är

författad på tid, som ligger den omtalade händelsen närmast. Men
äfven då full öfverensstämmelse mellan alla själfbiografierna råder, måste,

savidt möjligt är, kontrollundersökningar företagas i officiella handlingar
0* s. V., hvarjämte komplettering af hvad Linne själf meddelat i många
fall är ej blott nyttig, utan rent af nödvändig.

Då emellertd, som sagdt, dessa autobiografier äro af så stor be-
’ tydelse, synes det vara skäl att här något litet redogöra för desamma,
och detta så mycket mer, som den enda hittills lämnade framställningen
(i Ad. Afzelius, Egenhäiid. antechi. af Carl Linnaus om sig sjelf sid.

blott ofullständig, utan ock tämligen oredig och delvis
oriktig. De mig bekanta autobiografierna äro följande:

I

I. Vita CaroH Linncei, med öfverskrift: Ens eniium miserere mei.

I

Denna, den äldsta och därigenom för kännedom om hans yngre
r viktigaste, sträcker sig in på 1734. Original-manuskriptet finnes i

„
J- D. AcREiy i det af honom skrifna företalet till den här nedan såsom

4 betecknade LiNNÉ-biografien.

Bilagor. I



Linnean Society’s bibliotek i London, där det i88i up|)täcktes af den
outtröttlige och entusiastiske Linne forskaren D:r E. Äiirlino, som
sedan publicerade

''

detsamma i Carl von Linnés Un^domsskrifler, ut^jfna

af K. Vclcmkajn-Akademien I. s. i— (Stockh. 1888). Att det sä länge
förblifvit obeaktadt, beror därpå, att det finnes inhäftadt i slutet af
ett interfolieradt och med många Linnés egenhändiga anteckningar
försedt exemplar af Johannis Scheuchzeri Operis Agrostographici Idwa
(Tiguri 1719).

2. llistoriola vilee mece, meddelad af LinnÉ i ett den 12 sept.

1739 dagtecknadt bref till Alb. Haller, hvilken utan erhållen tillåtelse

lät trycka detsamma i Epistolarum ab eniditis viiis ad Alb. Hallerum scri-

tarum Pars I. Latince. Vol. I. (Bern 1773) — en taktlöshet, hvar-

öfver Linné kände sig mycket sårad. Till omfånget är den visserligen

obetydlig (omfattande åren 1730— 39), men utmärkt genom framställ-

ningens liflighet och enskilda smådetaljer, som saknas i öfriga själf

biografier.

3. 'C Vita Caroli Linncei. Denna, som bevisligen är påbörjad före

1745 och som fortsattes ett stycke in på 1751, är helt och hållet

skrifven af Linnés hand samt, såsom en anteckning på titelbladets bak-

sida angifver, afsedd att tjäna till ledning för de parentationer, som
han antog skulle, efter den tidens sed, komma att efter hans död hål-

las dels i Upsala (af d. v. professor Beronius), dels i Vetenskaps-

akademien. Den har tillhört Linnés måg, akademiombudsmannen
S. Chr. Duse, och stannade sedan hos dennes efterkommande, tilldess

den 1867 såldes af dottersonen, ingenjören M. Ridderbielke, till

British Museum i London. Tvenne afskrifter däraf finnas i Sverige:

den ena af Ad. Afzeliqs i Upsala universitets bibliotek (mserpt X.

274 b), den andra af E. Ährling i Vetenskapsakademiens.

I Ad. Afzelii ofvannämnda arbete : Egenhändiga anteckningar o. s. v.

finnes den omtalad såsom III, och »fullständiga» utdrag därur upp-

gifvas vara lämnade sid, 10 1 — 123, men olikheterna mellan denna och

nästföljande själfbiografi äro vida större och flera, än af Afzelii fram- \

ställning framgår, hvarjämte denne genom förändringar, uteslutningar >

och tillägg tillåtit sig väl stor frihet vid återgifvande af Linnés ord, )

äfven då han försett dessa med citationstecken.

4. Den Vita CaroH Linncei, som af Ad. Afzelius blifvit publice- •:

rad och af honom betecknad såsom VI. Den fanns i stärbhuset efter tj

C. V, Linné d. y., men då de öfriga Linneanska manuskripten fingo

medfölja samlingarna till England, behöll J. G. Acrel — ovisst med ii

hvad rätt — denna, liksom Linnés anteckningar öfver jYcmesis divina.
^

De lösa pappersark, hvaraf den bestod, ordnade han, fogade därtill li

ett och annat, försåg det hela med ett af honom skrifvet titelblad och p
lät inbinda alltsammans i en bok. Efter Acrels död blef P. v. Af- f.

ZELius ägare däraf, och han skänkte densamma till Upsala universitets ji

bibliotek, där den nu förvaras (mserpt X. 274 a). Tilläggas bör, k;

att ett något fragmentariskt, af Linné egenhändigt skrifvet titelblad, ;

som senare skänkts till sagda bibliotek (mserpt G. 152 a), säkerligen i.

är hithörande. t

Denna autobiografi är den fullständigaste, gående ända in på 177 ^*!

Början (ett stycke in på 175 ^) utgör en omarbetning af föregåender
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och är skrifven af annan man, säkerligen LtnnÉs lärjunge P. Löfltng,

för hvilken han efter tillfrisknandet från en svår sjukdom 1751 plägade

diktera, hvad han ville hafva upptecknadt. Åtskilliga ändringar och

smärre tillägg äro dock häri gjorda af Linne själf. Det öfriga är af

hans egen, till sist om ålderdomssvaghet tydligen vittnande hand. En
anteckning på titelbladets baksida uttalar hans önskan, att denna hans

själfbiografi skulle ligga till grund för det åminnelsetal, som han hop-

pades »Archiater Bjeck, min trognaste wän i lifwet», skulle efter hans

död hålla i Vetenskapsakademien, hvilket äfven skedde.

En afskrift häraf, gående till slutet af 1771» togs af Linnes lär-

junge Ad. Murray. Den omtalas af Ad. Afzelius såsom V och

finnes nu på Upsala universitets bibliotek (mscrpt. X 274 d). I den-

samma finnes en uppenbarligen af Linné själf uppgjord släktledning,

som väl finnes i originalet omnämnd, men däri nu saknas.

Ännu en afskrift af samma själfbiografi, af Ad. Afzelius betecknad

såsom IV och gående ett stycke in på 1769, gjordes af Linnés lärjunge

J.
Lindvall, men försågs mellan raderna här och där med smärre rättelser

och tillägg af Linnés egen hand. Denna lämnades d. 1770 till hans

förtrogne vän, dåvarande biskopen, sedan ärkebiskopen C. Fr. Mennan-
der, med anhållan, att han däraf ville göra en latinsk öfversättning för

att sändas till Franska akademien, till hvars ledamot LinnÉ blifvit invald.

Är 1799 skickades den af Mennanders son, öfverintendenten C. Fr.

Fredenheim, med en herr Rob. Gordon, handlande eller bankir i Ca-

dix, till England för att där publiceras. Efter Gordons kort därefter

timade död köptes detta manuskript af D:r W. G. Maton, som intog

en engelsk öfversättning däraf i den af honom 1805 ombesörjda andra

upplagan af R. Pulteney, A general view of the writings of Linnceiis.

Numera tillhör detta manuskript Linnean Society i London; en annan
afskrift med titeln »Arehialor [!] Linnoei lefverne-» finnes, liksom ock
en till 1764 gående engelsk öfversättning, i Vetenskapsakademiens
bibliotek.

5. Fragment af en lefvernesbeskrifning, renskrifven af annan per-

son, men försedd med tillägg af Linnés egen hand. Innehållet är i

allt väsentligt detsamma som i näst föregående, dock med en och
annan däri felande detaljuppgift, hvadan att beklaga är, att den ej

fortsatts eller att fortsättningen (efter 1728) förkommit. Äges af pro-

fessor T. Tullberg.
De nu anförda Linneanska handskrifterna kunna anses vara egent-

liga lefnadsteckningar^ men dessutom finnas några andra, af Linné själf

skrifna smärre uppsatser, i viss mån af biografiskt innehåll. Vanligen
inledas de med en knapphändig kronologisk uppgift på viktigare till-

dragelser i hans lif, hvartill fogats redogörelse för hans författarskap,

lärareverksamhet m. m. Stundom har ytterligare tillagts en skildring
af hans person, samlingar o. s. v. Af dessa må här särskildt omnämnas:

a) Det '»memorial angående mina små förtjenster »

,

som LiNNÉ i slutet
af januari 1762 sände till biskop Mennander för att af denne inläm-
nas till Secrete Utskottet, då fråga där förevar om en nationalbelöning
åt Linné. Originalet torde finnas bland sagda utskotts handlingar å
Eiksarkivet, men har ännu ej anträffats; en afskrift äges af Linnean
Society, skänkt af baron Oscar Dickson.
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b) '>'>Meritlisfay> (på svenska), hörande till dem, som på kronprin- >
sen-universitetskanslerens befallning 1767 infordrades från akademistatens it

i Upsala medlemmar, och gående till och med 1763. Originalet har
ej anträffats, men afskrifter ägas af Kungl. Biblioteket (bland Svenska «

Biograf.) och Vetenskapsakademien.

c) En från föregående föga afvikande skiss (utan titel), i öfver-

ensstämmelse med Vetenskapsakademiens stadgar inlämnad till den- .

samma. Originalet finnes i Göteborgs bibliotek; afskrifter i Kungl. ,

Biblioteket och i Ährlingska samlingarna (Vetenskapsakademien).

d) »Caroli Linncei Vita», öfversatt af professor C. Aurivillius och V

ämnadt att tillsändas Franska Vetenskapsakademien. Går t. o. m. 1762.

Originalet äges af Vetenskapsakademien i Stockholm; en kopia blef i ;•

juli 1776 af P. W. Wargentin sänd till den franska akademien och har

begagnats af de Condorcet vid utarbetandet af den Eloge de M. de\
Linné, som han 1778 uppläste i sistnämnda vetenskapliga samfund. V

e) Tvenne korta, egenhändigt skrifna uppsatser, skildrande Linnes

utseende, lefnadsvanor, egenskaper m. m. Ägas af professor T. Tullberg.

f) En foliosida (utan titel) med biografiska uppgifter till 1753,'

slutande med - de egendomliga orden: »Gud har täkts wisa mig flere

sina händers wärk än någon annor; jag kan intet säga mig fri från

något fehl, utom det att jag aldrig warit paricida» [= fadermördare].
5— Originalhandskrift i Vetenskapsakademiens bibliotek.

Naturligtvis hafva alla dessa LiNNÉ-manuskript blifvit flitigt anlitade

vid utarbetande af den lefnadsteckning, som härmed öfverlämnas åt

allmänheten. Allt, hvad häri utan angifvande af någon annan källa,

blifvit inom citationstecken anfördt, är Linnes egna ord, lånade ur

någon af hans ofvan anförda handskrifter.

I



•5

Bilaga IL

Släkttaflor.

Redan förut finnas flera, sinsemellan i åtskilliga afseenden afvikande

i

genealogier uppgjorda. Äldst bland dessa är den, som finnes i den

'I
Murrayska afskriften af själfbiografien n:r 4, och som sedan aftryckts i

Ad. Afzelii Egenhänd. anteckn. af Carl Lmnmis om sig sjelf \

ordagrann engelsk öfversättning intagits i den af W. G. Maton 1805
utgifna andra upplagan af R. Pulteney’s A ge?ieral vieiv of the zvritings

of Linnoeiis. Ungefär samtidigt med Linnés död meddelades i Collect.

Giönvell. I. 2 n. g en annan, som blifvit uppgjord af Jon. Hallenberg
och som, obetydligt förändrad, intogs i den tyska öfversättningen af

A. Bäcks A?nmnelsetal öfver C. v. Lmné. Af föga yngre datum torde

den vara, som finnes i Riddarhus-arkivet och som antagligen är upp-

gjord eller åtminstone gillad af C. v. Linné d. y. Härtill är ytterligare

att lägga den af Ad. Afzelius själf uppgjorda, som meddelas i ofvan-

nämnda, af honom utgifna arbete.

Vid jämförelse mellan dessa och de tvenne (A och B) här nedan
meddelade visa sig lätt en del, om än mindre betydande olikheter.

Dessa stödja sig på Nils Linn^i Genealogia Linncei ex Materna, alio-

rum aliarumque relatione, consignata et postens tradita (i Stenbrohults kyrk-

arkiv), Sam. Linn^i anteckningar (därsammastädes), Forsanderska sam-
lingarna till Växjö stifts herdaminne (i Växjö läroverks bibliotek), upp-
gifter i kyrkböcker och andra officiella handlingar o. s. v. Anmärkas
må dock, att ehuru det är ett säkert faktum, att släkterna Linn^us
och Lindelius voro med hvarandra befryndade, det ännu icke är fullt

klart, på hvad sätt detta var förhållandet. Emellertid torde den i det
följande lämnade framställningen kunna göra anspråk på att stödja
sig på bättre grunder, än P. Wieselgren {Ny S7näla?ids beskrifnmg II

9^3) kan åberopa för sin åsikt. Till förfullständigande och förkla-

rande af en del i de här lämnade släkttaflorna förekommande uppgifter
nia tjäna nedanstående anmärkningar, hämtade förnämligast ur ännu
otryckta biografiska anteckningar i Forsanderska samlingarna eller ur
mindre lätt tillgängliga tryckta skrifter.

1. Jöns Ambjörnsson ligger med sin hustru begrafven på Han-
nas kyrkogård, där deras af sonen Lars Lindelius bekostade grafsten
finnes.

(Jfi- Allvin, Beskr. öfver Wästbo härad s. 133).
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2. Carl Jonsson (eller Jönsson, såsom han ock kallas) valdes
af allmogen till häradsfogde eller länsman och tjänstgjorde som sådan
1572— 75- Det omtalas, att han kunde hvarken läsa eller skrifva ett

ord »och dock ej kom på rest».

3. Ingemar i Wärås »var blind i mång åhr och i ålderdomen
fick sin syn igen».

4. Ambjörn (eller Ambern, Ambernus) Lindelius blef, sedan han
1632 promoverats till Philosophiae magister, 1634 utnämnd till Philosophise

adjunct i Upsala, därpå 1636 till rector scholse i Jönköping samt 1643 till

Theologise lector i Växjö. Om drottning Christinas vistande hos honom i

Långaryd 166 7 lämnade grefve P. F. De la Gardie rapport till sin bror

riksmarskalken (se Skand. Handl. XIII s. 163), hvari berättas, att drott-

ningen hade »flatterat kyrkoherden dermed att om det icke vore en ting för

honom att bli biskop i Wexiö i den afiidnas ställe». Denne aflidne var Z.

Lundeberg, som vid biskopsvalet 1651 af clerus erhållit endast 7 röster,

under det att Lindelius bekommit 36. År 1659 ^ar han riksdagsman.

Huruvida denne Ambjörn, såsom allmänt uppgifvits, tagit sitt

namn Lindelius efter den ofvan (sid. 2) omtalade stora linden, synes

vara tvifvelaktigt. Antagligare är, att detta namn har afseende på
Linnegården i Dannäs, hvarest, såsom stamtaflan A utvisar, den äldste

kände bland Lindeliernas förfäder var bosatt.

5. Lars Lindelius blef efter i Upsala slutade akademiska stu-

dier rector scholse i Jönköping 1643. Hans dotter Märta var gift

med den bekante astronomen Anders Spole. Om L. Lindelii märk-

värdiga sömngång se Gezelii Biogr. Lex. III s. 112.

6. Bengt Ingemarsson uppgifves på stamtaflan i Riddarhus-

arkivet hafva varit »arrendator».

7. Ingemar Bengtsson hade utom sonen Nils fyra söner och

2 döttrar, hvilka alla fortforo att tillhöra allmoge-klassen. Den äldste

sonen, Sven, »blef hållen en tijd i Wexiö, men han hade icke lust

dertill, ty blef han en bonde».

8. Ingrid (eller Ingjerd) Ingemarsdotter vistades från 1709

till sin död i sonen Nils Linn.^i hem.

9. Carl Tiliander hade själf inga barn, men erhöll genom sitt i

gifte med företrädarens Johan Humeri änka ej mindre än 12 styfbarn, •

hvilkas uppfostran han ombesörjde. En af dessa var Bonde Humerus, f

död såsom domprost i Lund (jfr s. 25 och 26).

10. Sven Tiliander hade under sitt vistande i Tyskland blifvit v

så kunnig i tyska språket, att han utgaf en på sin tid mycket använd fi

tysk språklära, hvaraf flera upplagor utkommo. Hans sonsons sonson 3-

var astronomie observatorn i Lund Carl Tiliander, död 1806, be- <'

sjungen af Tegnér och Ling.

11. Hans ursprungliga och mest brukade namn var Nicolaus i.f

Torgeri, men han »kallade sig Kleen, antingen af modesti eller af
?

egen kännedom». Var förut »Oeconomus pauperum» vid Växjö hospi-

tal. Hans utnämning till kyrkoherde i Stenbrohult väckte hos den af-

lidne företrädarens söner och måg (alla tre unga präster) samt deras -

anhängare en ursinnig förbittring, hvilken gaf sig luft i högst skandalösa L

uppträden i kyrkan, »när Episcopus Vexionensis [Nicol. Krokius] effter f

Kongl. Collation wille Her Niels Torgeri för en Pastor uthi Stenbro- (
'
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hult insättja» (se Wallqvist, Eccles. sam/. V s. ij8). Hade många

barn, af hvilka tvenne blefvo präster.

12. Under namnet Petrus Broderi Unberg inskref han sig 1644

i Smålands nations i Upsala matrikel, men tecknade sedan sitt namn

på åtskilliga sätt, såsom Broderson, Broorson, Brodersonius, Bro-

derzonius o. s. v. Han var förut krigspräst vid öfversten Sven Ranks
dragon-regemente och erhöll Stenbrohults pastorat på grund af fördel-

i

aktiga vitsord af Harald Stake samt regementets officerare och man-

skap. Utom de angifna sönerna hade han tre döttrar, hvilka alla

! blefvo gifta med bönder.

13. Matthias Moselius var antagligen mindre belåten med det

af fadern valda tillnamnet Kleen, hvarför han påfann ett nytt, förmodli-

ji. gen hänsyftande på morfaderns gård Mosebo. Han blef adjunkt hos sin

I, mors stytfader H. Almosius i Vislanda och skötte efter dennes död

ii tjänsten i församlingens bägge kyrkor, men råkade under nådåret i

I tvist med nyutnämnde kyrkoherden med den påföljd, att Moselius
‘ 1663 ej blott blef suspenderad, utan ock satt i fängelse »25 veckor

i

’ bland tjufvar och mördare». Tre år därefter blef han dock komminister,

i 14. Jörgen Schee (eller Skee) var född af borgarfolk i Sta-

j
vanger, studerade i Köpenhamn och kom därifrån till Skåne. Han

i efterlämnade 2 söner och 6 döttrar; »såg sina barn och barnbarn till

I 50 själar». Skall hafva varit »den största biblicus, som man hört om-

talas, ty han kunde utantill verbotim läsa hvad kapitel man af honom
begärde. War tillika ganska liten och mycket rik.»

15. Om de trenne kyrkoherdarna Bigh är föga mer bekant, än
hvad å släkttaflan finnes angifvet. Att Nicolaus Bigh lefde ännu 1610,

framgår däraf, att han då var utsedd till deputerad vid hyllningen.

Om Peder Bigh finnes antecknadt, att vid biskopsvisitationen 1635
församlingens talrika ungdom kunde katekesen väl, samt att prästen och

hans hustru voro gästfria samt undfägnade biskopen och prosten väl.

Jfr för öfrigt Cavallin, Lunds stifls herdaminne s. j 6j.

16. Nils Brodersonius »hade bland andra barn en dotter, gift

med välborne herr Roos till Gällstad».

17. Bror Brodersonius »war en liten tid i Wexiö skola, sedan
skrifvare någon tid. Bodde i Såganäs, Stenbrohults socken, i 3 år.

Var ryttare i Skåne 5 och omsider klockare i Stenbrohult 36 år.»

18. Maria Schee, såsom Linné kallar henne, hette enligt Ca-
vallin, Lunds slifts herdaminne^ rätteligen Marna.

19. Christina Brodersonia »blef begrafven i Stenbrohult kyrka
i koret på högra sidan af Wählb. Hr. Probsten Flinthensten den 13
Juni [1733] efter hennes eget föranstaltande». På samma ställe fick

ock hennes man sin hviloplats.

20. Samuel Linnaeus blef student 1738 i Lund och 1741 i

Upsala, där han vistades i sin broders hus till 1743, då han återvände
till Lund, emedan det Humeriska resestipendiet blifvit ledigt; han af-

styrktes dock från att söka detsamma. Prästvigdes 1 744 i
åter-

vände följande år till Lund, där han då blef Philosophiie magister.
*Har isynnerhet gjort sig känd af en försichtig och lyckelig biskötsel,
och therom utgifvit en fullständig beskrifning, tryckt i Wexiö 1768»,
hvarför han ock allmänt kallades »bikungen» eller »biprästen».
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Bilaga III.

Kgl. Vetenskaps-Societetens öppna rekommendationsbref för

Carl Linn/EUS under dennes resa till Lappland.

Gunstige Läsare!

Såsom Kongl. Societetens giöromål ibland alt annat, i anledning

af Kongl. Maij:ts allernådigste resolutions 4 §, består therutinnan, at

thetta Rikets Historia naturalis genom behörig aktsamhet och flit må
bettre utarbetad och högre brakt blifwa; så har af Societeten effter

Praesidis illustris, Riks-Rådets och Praesidentens Högwälborne Hr grefwe

Arved Horns nådgunstiga bifall och samtycke, gifwit af Ekebyholm d.

2 sistledne i thenna månad. Studiosus Medicinae Hrr Carolus Linn^us
i anseende till then grundeliga kunskap och förfarenhet han i bemelte

studio äger, blifwit utwald, at anställa en resa på Societetens omkåst-

nad til Norra delen af Swerige och serdeles til Lappland, at therest

allahanda nytt och märkwärdigt i de trenne Naturens Riken noga up-

söka, såsom allahanda slag Bergarter, Mineralier, diur, foglar och fiskar,

inseeter, och i synnerhet allahanda slag trän, örter, gräs och mossar.

Och som then Gunstiga Läsaren lärer tilförende wara nogsamt öfwer-

tygad at thetta Societetens fattade upsåt, länder så wäl til the Physica-

liske wetenskapernes tilwäxt, som til wårt K. Fäderneslands heder och

nytta, så förmodar och beder Societeten tjenstligen at Gunstige Läsa-

ren, af kiärlek för thet almänna bästa, intet sig undandrager at på alt

möjligit sätt wara bemelte Hr. Ltnn^us på thes långa och beswärliga

resa behielpelig, samt thetta hans berömliga och nyttiga förehafwande

i hwarjehanda mål understödia och befordra. Societeten skal en sådan

gunst och godhet altid med skyldig erkiänsla weta at bemöta, samt

önska then gunstige Läsaren af den Aldra högste Guden all andelig

och timmelig wälsignelse. Gifwit i Upsala then 12 Maij åhr 1732.

På Kongl. Wettenskap-Societetens wägnar

JOANNES STEUCHIUS.

OLOF RUDBECK. OLOF CELSIUS. JÖRAN WALLIN.

S. KLINGENSTIERNA. MATTHIAS ASP. AND. CELSIUS.

OL. I. BROMAN. NILS ROSÉN.

(Efter originalet, förvaradt i Linnean Societys bibliotek i London.)



13

.
Bilaga IV.

.

i:

i'

.

n

Företal till Caroli Linn/EI Vulcanus Docimasticus.

Gunstige läsare.

Då jag förledit åhr wid Upsala Academia hölt collegium i pro-

berkonsten, war jag af åtskillige träget anmodad at communicera mina
dectioner och processer på papperet, det doch min tid då aldeles ne-

t V kade. Nu sedermera sedan jag kommit tilbakars af mina Öster- och

Wästerdahlska resor, hade jag åter det nöjet i Bergslagens prober-

V kammare i Fahlun få med några curieusa herrar communicera den för

riket så högt angelägna proberkonsten och nyckelen til bergswäsendet,
' hwilket äntel. uti förnögdare tilstånd och bättre tid förobligerat mig
c gifwa mit collegium Docimasticum skrifwit, det jag här från mig gifwer.

! Det måtte upmuntra dig, M. L. [= min läsare], til nöje för detta så

T högt nödiga studium, så wet jag att nöjet föder af sig en synnerlig
" nytta för dig in specie och fäderneslandet in genere. En tydelig styl,

< korta ord med ren mening, och undvikande af tautologie är det, som
i giör ens skrifter tydeliga; mången tänker sig wara mycket klar, då han
•’ widlöftigt beskrifwer det som kort eliest säjas kunde; hwilken dock är

1 altid obscur at förstå och ledsam at läsa, men en ren och rätt method,
' som är siälen af all wettenskap, är just den som giör all ting så maka-
' lös lätt. Ty har mitt förnämsta ändamål warit, at skrifva scientifice

1 af en ren methode.

Under hwar och en process har jag satt observationer, utdragna
1 af åtskilliga tyska och latinska auctores, men besynnerlig af wåra swän-
F ska käckaste probermästare,

.
at M. L. har hos mig in compendio och

* ren ordning, hwad hos andra så widlöftigt föreställes, at han altså slip-

(• per den stora incommoditet i proberkammaren med sotiga händer be-
smitta papperet.

Ehuru tydelig proberkonsten skrifwes, kan den doch aldrig impri-
^era processen så starkt, som genom autopsien, emedan hon mäst hel
och hållen är et handtwärk, som fordrar handlaget, ty om man hade
cn hel volume at giöra skor efter, tror jag eij at någon skulle kunna
förfärdiga et par tyska tofflor, som aldrig sett dem giöras. Äfvven så

det med andra konster, ja sielfwa proberkonsten. Men har du, min
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läsare, allenast sedt processus generales en gång och du betienar dig
af denna lilla vulcanus för kohlpoike, * skal din processe säkert afdrif-

was. Vale, M. L., inter fumantia & graveolentia, adurentia & nitida.

Dabam Fahlun 1734.

Carl Linn^^us.

Denna afhandlings fullständiga titel är: Caroli Linn^ei Vulcanus
Docimasticus, hvilkeri föreställer Proherkonsten kort och tydeligen til

des instrumenta prima 7 ia et secundaria, Materialia simplicia et prceparata,

Piocessus generales et speciales med Cauteler, Obseiuationer, Vaiiationer. —
Fahlim 1^24 Octohr.

Originalet finnes i Linnean Societys bibliotek i London. Åtskilliga afskrifter,

mer eller mindre fullständiga, togos, hvaraf tvenne förvaras i Upsala universitets

bibliotek (mscrpt. D. 1436, hvarifrån ofvanstående företal är hämtadt, och 1437

utan företal). Andra finnas i Vetenskapsakademiens och Växjö allmänna läroverks

bibliotek.

* D. V. s. uppassare på laboratoriet.
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Bilaga V.

••

En Alskandes Vale.

o mächtige Gud,
ett qwidande liud

nu ropar min siähl,

som måste bortresa och biuda farwähl

af den, som är min

och hela mitt hierta har uti sitt sinn.

0 Sara, min vän,

nog äro wij än

men tijden så lång

och ödet dett hårda giör twikande sång.

Gud wet, hwad som sker,

när tijden och rummet mig kasta från Ehr.

Ty skuir icke jag

på min valetsdag

min Lisa så kär

försäkra att blifwa, det jag stedse är,

des trognaste vän,

så länge i blodet fins warman igen.

Hör ett, det jag ber,

1 rygge ej Ehr,

fast wärden argklok

hon skulle will’ bryta wårt kiärlighets ok;

ja, bryta den lag,

som Gud och Naturen giort på förste dag.

Jag lofwar och swär

för Gudar och bär

all olycka, om
jag någonsin ryggar min trofasthet, som

jag endast Er giort,

mig tillföre wärden hwad litet äl. stort.
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Jag stämmer och Ehr
för Gudar och ber,

den swaghetens flor

ej måtte påkomma den ädelhet stor,

som uti Er bor,

att I nånsin ryggar den Ed, I mig swor.

Mor^a min wän,

LiNNiEUS Ehr dräng

Ehr biuder god dag
och önskar alt nöje må gå till behag,

tills des han igen

får komma och fägna sin sötaste wän.

1735

Febr. 20

Fahlun.

Originalet äges af professor T. Tullberg. — Interpunktering, som i originalet

nästan alldeles saknas, har här tillsatts.

-'f*
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Bilaga VI.

i

'

i

^Bref från CARL LINN^US angående Vetenskaps-akademiens

stiftande.

Min Herre

Af mig frågas om första upkomsten af wettenskaps academion;

i denna lämnas såsom hon wärkeligen skedde.

Så snart jag hemkom från mine reser 1738 blef jag besynnerligen

obekant med hr cap. Triewald; som war wärkelig. en artig man, nit-

:i älskande om det allmänna, war bekant med de fläste; hade lätt wid

latt tala och insinuera, och alltid dref fäderneslandets upkomst och

i att man borde se sig omkring, äfven som engelsmännerne, för hwilka

'.han hade stor kiärlek.

Under wår bekantskap talades dagel. huru en wettenskaps societet

> borde inrättas i Stockholm, som skrefwo endast om oeconomiske och

ipractiske saker,- och det på modersmålet, ty han war ej sielf studerad,

) och altså war ej nögd med wettenskaps societeten i Upsala, ehuru han
^war des ledamot, i hwilken han laxerade Pave bref, philologica &c.

-Han trodde, att jag skulle synnerlig, där till kunna bidraga med rön
J uti natural historien, at wij i hwar handling kunne få nogot där af in-

' fört. han förmente sig altid wid mechaniska saker kunna praestera prse-

51 standa, och om wij togo där till några goda hushållare, så skulle den
s saken wara giord.

Han berättade att Baron Cederhielm och Baron Bielke för några
l åhr, om jag mins rätt för 4 a 5 åhr tillbakas, hållit på med lika sak,

B men att de desisterat, som de ej woro i stånd att fullföllia en sådan sak.

Hwar ewige gång wij woro tillsamans, eller råkades i staden,
I talte wij om detta projectet; tills jag äntelig. sade honom att man
) borde begynna och tala mindre, äfter några dagar berättade han mig
att han talat med Hr. Bar. v. Höpken, som jag ej kiände, och undrade

^ hwad han kunne praestera; men Triew. berättade mig dennas stora
* mgenium, huru han woro den aldra bäste att upsätta och regulera
* statuta och formen till societeten, hwilket högst fodrades.

Corn.r. Alströmer bodde mitt i staden i sin swärfaders hus, war
* allmänt accrediterad man, och meriterad för så mycket godt han

Linn i
, Bilagor. 2



i8

infördt i fäderneslandet. Hade wid denna warande riksdagen stor cre-
dit och triumpherade öfwer sine owänner; wij kommo öfver ens att taga
honom i wårt sällskap, såsom den där war nitälskande om alla prac-
tiska wettenskaper, god wärd, och hos hwilken wij kunne bequämligast
sambias och menlöst om aftnerne förnöja oss under denna inrättning,

som ej mishagade mig.

Triewald, jag och E. Höpken kommo öfverens att en afton gå
till com. Alström

;
wij berättade wårt wäsende, som honom hiertelig.

behagade, och wij fingo där wårt hög quarter.

Wij funno först för godt att taga Bar. Cederhielm och St.

Eielke i wår societet, äfter de för några åhr haft samma intention.

Men B. Cederhielm war på landet, och aldrig i wår sambling. B.

Bielke war med oss ett par gånger, flere gånger samblades wij hos

Alström, till des B. Höpken upsatt concept till statuta och wij hört

detta föreläsas, och ändrade äller tilläde hwad som tycktes.

Här på funno wij för godt att kasta lott om ordningen emällan

oss 6; Triewald, jag, Höpken, Cederhielm, Alström, Bielke. Lot-

terne togos numrerade utur en hatt, och där äfter blef den ordning

som i acterna synes, samma afton togo wij lott om första praeses och

lotten föll på mig, som saluterades straxt, och kallades då prcesident.

Hr Bar. Höpken hade påtagit sig sielfwilligt secreterare tiensten.

Wij begynte wåra samblingar uti det rum, som Triewald holt

sine föreläsningar på riddarhuset, uti experimental physiquen.

Wij satte oss före heligt att aldrig för wänskap äller något annat

intaga någon annor till ledamot än den wij woro öfvertygade kunna

bidraga till nyttige rön för acterne. wij projecterade hvar sine leda-

möter. Jag projecterade Reuterholm, Ehrenswerd, Ribe, Sahlberg,

Roberg, Celsius O., MoRiEus, Brant, men Triewald projecterade

Nordenberg, Celsius A., Sandberg, Stobé, Scheldon, Brandt, Pohl-

heim, andra andra.

Ännu war ej förordnat att någon oration skulle hållas wid prie-

sidii afläggande, utan endast ett kort tahl och complement; men jag

som ej kunne tala utan att tala om något, giorde talet om Insecterne,

som behagade, och där äfter blef mode att orera om något bequäm-

ligit argument.

Bar. Höpken dref att wij fingo Kongl. stadfästelse, utan att wij

andre hade där af beswär.

Gr. Cronstedt antogo wij för räckenskapernes hushållande med

wåra acter.

Jag blef Praesident först i Junii månad, och altså kom att wara

i 4 månader.

Wij gofwo då försäkrings skrifter att som ärlige swänske män giöra

wår förretning. Pr. Meldercreutz blef indragen, men måste ock gå ut,

för det han ej wille skrifwa en sådan försäkring, ty det ordet ärlige

swänske män, trodde han betyda hattpartie.

Mer ärhindrar jag mig icke i hastighet.

C. Linn.-eus.
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Brefvet är odateradt, men af några bifogade ord rörande till akademien in-

sända och till Linn.4«:us remitterade uppsatser framgår, att det är skrifvet 1761. Utan-

skriften är: Kongl. ]Vettenskaps Acadcmien, Stockholm, men stäldt till dess sekrete-

rare P. W. Wakoentin. Det har försetts med följande påskrift:

Skal förvaras i Academiens Jernkista bredvid de handlingar, som röra Acade-

miens instiftande, enligt Vetenskaps Acad. beslut af d. 14 Sept 1838.

Jakob Berzrlius.

8 Rörande de i detta bref omnämnda personer meddelas i det följande uppgifter

I

• om deras födelse- och dödsår, deras titlar vid akademiens stiftande (hämtade ur första

i
:
ledamotsförteckningen) samt den ställning, som de till sist uppnådde:

i
Triewald, Mårten (1691— 1747), Captain Mechanices vid Fortificationen. Jfr s. 256.

ji Cederhielm, Carl Wilhelm (1705— 1769), Baron. — Kammarherre, godsägare.

II
Bjelke, Sten Carl (1709— 1753), Baron, Cammarherre och Assessor i Åbo hofrätt.

— Vice president därsammastädes. Jfr s. 265.

||

' Höpken, Anders Johan von (i 7 12— 89), Baron. — Grefve, riksråd och kanslipresi-

i| dent, Upsala universitets kansler. Jfr s. 261.

Ahlström, Jonas (1683— 1761), Commercie-Råd. — Adlad Alströmer. Jfr s. 259.

Reuterholm, Nils (1676— 1736), Baron, Landshöfding uti Örebro. Jfr s. 140.

Emrenswärd, Augustin (1710— 1772), Captain Mechanices wid Artilleriet. — Grefve,

Fältmarskalk.

Ribe, Evald (1701— 1752), Med. Doct., Kongl. Lifmedicus och Membr. Coll, Med.

— Prasses i Colleg. medicum.

S.\LBERG, Johan Julius (1680— 1753), AmmiralitetsApothecare i Stockholm.

Roberg, Lars (1664— 1742), Doct. och Prof. Med. i Upsala. Jfr s. 41.

Celsius, Olof (1670— 1756), Doct. Theol., Prof. Primarius och Dom-Probst i Up-

sala. Jfr s. 57.

MoRiEUS, Johan. Jfr sid. 193 och 194.

Brandt, Georg (1694— 1768), D. Med. och RiksGuardie. — Bergsråd.

Nordenberg, Anders Johan (1696— 1763), Ingenieur. — Adlad Nordenskiöld,

Landshöfding i Nylands och Tavastehus län.

Celsius, Anders (1701 — 1744), Professor Astron. i Upsala. Jfr s. 80.

S.\ndberg, Olof (1697— 1750), Regeringsråd.

Stobée, Lorenz Christopher (1676— 1756), General-Major och Direct. wid P'orti-

ficationen. — Landshöfding i Göteborgs och Bohus län.

SiiELDON, Gilbert, (1710

—

1794), Skeppsbyggmästare wid Kongl. Flåttan uti Carls-

Crona. — Öfverskeppsbyggmästare.

Polhem, Christopher (1661 — 1751), Commercie Råd och Director Mechanices.

Cronstedt, Carl Johan (1709— 1779), Grefwe, Hofintendent. — President i Kam-
markollegium.

Mei.dercreutz, Jonas (1715— ^7^5), Conducteur wid Kongl. Fortification. — Pro-

fessor i matematik i Upsala.
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Bilaga VII.

Till

Herr Doctor

LINN^EUS,

och

Jungfru

SARA LISA

MORiEA,

Uppå deras Bröllopsdag.

Upsalo, Trykt hos OivAV. D. Wikbi,ad

At söka örters halt och kraft,

Så at I hvar sin Maka gifvit;

Förlåt om jag mig frihet tar,

Och säjer det I sielfver har.

Af eder lära smittad blifvit.

Hur länge I ock hölt uppå

At örtrens Kärlek veta få,

Eir huru de sig sammanpara;

Så fik I lust att göra rön

Om ock uti Ert egit Kiön

En dylik eld skull’ fintlig vara.

Koiigl. Acad. Boktr.

Herr Doctor I som möda haft

•i;

*



Naturen som Er möda såg,

Med hvad begär och särdels håg,

Uti des rike I arbetat.

Hon har nu för Er trägne svett,

Till vedergälning Eder gett.

Den skönsta blomma som hon vetat.

i- ^ :{:

Jj.-

t

Men sielf skull I den söka opp.

Ty reste I med mycket hopp,

At lyda åt Naturens vilja;

I reste därför hit och dit,

I fant ock sen I sökt med flit

I Falun en monandrisk lilja.

.-Jc

Herr doctorn har en ärestod

Förskaffat sig med sin method.

Som prisas lärd utaf de fläste;

Men mig och flere är så synt,

At den method han nu begynt,

Den är af alla dock den bäste.

^ :f:

Den kan ock aldrabäst bestå:

Jag önskar at I träffa må,

(Ty än lär I ej känna alla)

Små örter dem I förr ej sett.

Och hvilka ingen namn har gett,

Förr’n efter Er I dem får kalla.



Bilaga VIII.

Min Aldrakiäraste Mor och hustru.

Så otoligt jag wäntade på posten, så rörd blef jag af des tidning

då jag fick det jag wäntade, nemligen den hugneliga underrättelsen at

den Nådige Guden täckts höra min bön, och Min kiäraste hustru för-

lossat utur ett så swårt och farligt äfwentyr. Hwarföre jag med den

hembär inför den Store Guden all den wördsamma taksäjelse en meni-

ska kan åstadkomma.

Ehuru hårt det går mig till hiertat, att ditt arbete. Min kiäraste

Mor, warit så mycket swårt, kysser jag doch den högstes Nådiga hand,

som ej warit swårare, som förundt mig doch äga dig wid lifwet, som

wählsignat oss med en wälskapad och utan lyte född son; Den Nådige :

Guden bönfaller jag, han täcktes förläna dig kraffter och hälsan igen,

och låta wår son ock lefwa till glädie och nöje här i werlden, så är

doch all denna swårighet oss bägge en winst.

Hoppas ock att Min wän mig förlåter, som måste bekiänna mig

wara skyldig till all din wånda, fast ej af onska. Då qwinnan föder

barn hafwer hon sorg och smärta, ty hennes tijd är kommen, men när ;

det är förbij, hoppas jag du förgiäter din smärta och glädies att en >

meniska är född i werlden,
, ; I

Det giör mig hiärteligen ont at Min k. hustru så dyrt måst kiöpa i

det ärbara Modersnamnet; jag hade önskat kunnat bära hälfften med dig, ti

men har ej kunnat; lät dig doch nöja med Guds nåd.

Min wän kan wähl tänka hwad merit och obligation du har hoos ij

mig, som för mig så mycket utstådt, och des utom gifwit mig et så
||

stort frodigt och wählskapat barn, och det mehr är en son, NE en
|

Carl. Gud gifwe jag på nogot sät för dig kunne beskrifwa min fägnad.

För Gud skull och all kiärlek låt mig hwar postdag wetta genom

Eror Johannes huru du Min k. Mor och Min son mår. Lät ingen post-

dag gå förbij, du kan tänka hur jag wäntar och längtar där öfwer om

jag ej får det wetta.

Woro det mig mögligt på något sätt, kan Min Mor wähl tänka jag

reste straxt at få se min son och min egen sons mor; kan jag intet

för, skall jag säkert afhämta dig, då Gud hielper att jag får dig neder.

Jag har låtit notificera din barnsäng till Riksrådinnan, Rutenschiölds,

Kopparslagarens, Ziervogels etc. hwilka alla fägna sig der öfwer höge- \t

ligen, önska k. Mors restitution och dig mycken hälsning tillsända.



23

I, K. Mor achta dig nu för aiterationer och kall lufft, att du ej

[^•skadas af någon försummelse.
i

Förb:r Min kiäraste hustrus

Halsa min Carl lilla.

Orginalet äges af professor T. Tullberg. — Brefvets sista sida innehåller

litet »Nytt», förnämligast om några korgar, som svägerskan Anna Stina utdelat,

och bland dem en till en ung Benzelius. Dennes mor, biskopinnan, hade däröfver

till LINN.EUS uttalat sin stora förbittring o. s. v.

i Stockholm

j

1740. Jan. 26.

trognaste man

Carl Linn^eus.



24

Bilaga IX.

Inledningsord vid LINN/EI första botaniska föreläsning i

Stockholm maj 1739.

Bewågne och gunstige Herrar.

När wår jordklot så förträffligen af den store Skaparen war inrät-

tad, bepryddes han öfwer alt med grönskande wäxter, hwilke hwar för

sig woro så makalöst ihopsatte, att alla mästares konst i werlden ännu
intet kunnat ett enda dylikt blad imitera eller frambringa.

Sedan werlden så war utsirad och utsmyckad, behagade Natursens
herre och Mästare på samma inqvartera diurriket, till at födas af wäx-

terna, af de ädla örter, som så härligen och obegripeligen woro ihop-

satte. Snäckan åt bladen, biet honungen, fisken tången, foglarne fröen,

boskapen gräset, men ingen bland alla fans, som betracktade wäxten,

af hwilken de föddes, mycket mindre tänkte på mästaren, som för dem
alt så härligen tillredt hade.

Behagade därföre Ewighetens inrättare att frambringa det yttersta,

det fullkomligaste och sitt på wår jord största mästerstycke, hwilket

skulle wara dett enda Diuret, som utaf wärket Mästaren ärkiänna, wär-

dera och prisa skulle. Ach hwad dråpelig egenskap är icke den enda

menniskian förunt, att en odödelig ande skall wara inbegrepen uti en

så förwanskelig machin, så att hon kan och törs dömma om sig sielf,

om de fierran stående kroppar, om planeternas rörelse, om alt, ja om
Gud sielf. De andra diuren, nöt och häst, smaka, luchta, höra, se och

kienna som wij, men wetta intet, hwad rörer deras kiennesträngar.

Boskapet ser, att marken är öfwerdragen med en grön och fläckot tap-

pet, men kan doch aldrig examinera elr. betrachta en enda bloma.

Swinen bli feta af ollonen, men eij engång se up åht trädet, af hwilket

fruchten fallit, mycket mindre tänka på den trädet så härligen inrättat.

Hwarför instänger Skaparen menniskan, då hon war skapad med
sådana sinnen och sådant förnufft, som dömde älfter sinnen; hwarföre

insatte Han henne sådan på denna jorden, där ingen ting föll uti de 5

sinnen utom naturalier, af hwilke de mästa woro örter och wäxter med
sådant förundransfullt konststycke hopsatte? Mon för annat, än att hon.

') Kiennesträngar = nerver.



föranlåtet af wärket, Mästaren admirera, wörda och tilbedia skulle? Så

tycks mig första naturliga lagen warit uti gyllene tijden.

Men sedan menniskians kiättia wek från naturen till konsten, från

menlösheten till wåldet, blef det annor regering. Man tänkte då ej mehr

på detta sälla paradijs lustgård, utan endast hur man inrätta skulle sin

oeconomie med arbete, swett, konst och uträkningar och hur den ena

brödren skall regera den andre, då hwar wille herska och kiöra Phaetons

wagn. Sedan hwar och en wille taga in hela jordklotet, som doch är

mehr än tillräkeligt för alla, fick menniskian helt andra sysslor, än dem,

hwar till hon först tyckts warit skapad. Wij, klarsyntare än lodiur, ut-

räkna tijder och åhr, hwad som warit och komma skall, offta blinda som
’ Mulwadar inom wårt egit näste. Då wij tycks förskaffat oss all wetten-

• skap i werlden, måste wij likwäl ofta tillstå, att wij eij weta, hwadan
wår föda tagen är, af hkn wij födas och fetas, mehr än de oskiälige

diuren.

Hwar har sitt libhaberi, säger Holländaren; andre i sus och dus,

,, andre i kläder och palaiser, andre i rittningar och målningar; andre i

tumult fördrifwa sin tijd, som doch är kort nog. Jag skulle hålla före

; ingen [uppgift] wara menlösare än den, hwar till första menniskian blef

li skapad, den som uppehåller lif och helsa på oss; will altså mitt nöje

ij wara stelt på densamma.

j

Ingen ting i werlden är menniskian kiärare än lifwet, därföre är

i ock den wettenskapen, som menniskians lif uppehåller och restaurerar,

den noblaste. Alt hwad wi lefwa af eger sin grund i wäxterna, ja

sielfwa diuren; wår förnämsta diaet och medicin är altså wäxterna, örter

och blommor dett nöjsammaste, menlösaste, nyttigaste och wyrdigaste

studium, det jag endast nu för Eder, förnäme och gunstige åhörare,

har den ähran att recommendera.

Men för än jag detta antager, bönfaller jag hoos Eder, generöse

och gunstige herrar, att i eij tillräknen mig et swårt utspråk^) och en-

faldigt sätt att tahla. En enfaldig Science fordrar en enfaldig tolk; prae-

tendera ej af mig något zirligt tahl, som hwarken Gud, Natur eller

konst giort till orator. Jag skall där emot beflita mig noga communi-
cera med Eder, G. H., de observationer jag inhemtat wid denna wet-

tenskapen; då jag först i dag skall tahla om Botaniquens elr. örtekon-

stens nöje, nytta och nödighet. 2:ra timmen om Botaniquens upkomst
och progress i Europa med hvad böcker dit höra och hwad effect han
giort i hwart rike. :^:de tim. Om örternas afielse och beblandelse, at

den sker af Man och qwinnas tillhielp bland wäxterna, äfwen och alde-

les som hoos diuren, utan något metaphoriskt tahlsätt. 4'.to. Om indel-

ningswärket i Botaniquen, hur alla örter böra och kunna insättas efter

regementer, comp[anier], corporal[skaper] &c., hwarmed jag undwiker
den swårighet, som giort alla ledsna för Botaniquen, näml. minnes wär-
ket, så att alla wäxter kunna minnas med sina namn utan att lasta

minnet med ett enda; så att jag af första påseendet kan kiänna den ört,

jag aldrig sedt, fast woro han tagen i Africa elr. America, [och] den
nämna med ett namn, som af alla förstås kan. Så att jag i de mästa
wäxter af första påseenndet kan säja deras kraft och dygd, ja för än jag

') »Swårt utspråk» har afseeude på IvINN..^! Smålandsdialekt.
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wet örtens namn. 5.V. demonstrera de här i Swerige kring Stockholm
fintliga örter, deras cultiir och nytta, helst i oeconomien, med sina namn,
kiänneteckn, proprieteter och födelse orter. Hwad jag eij nu hinner

expediera, skall jag taga igen, will Gud, uti Augusti månad.

De, som hafwa des utom lust att med mig någon dag i weckan
med sachta spatserande besöka åcker och äng, blomsterrika parker och

lundar kring Stockholm, skall jag giöra all den handräckning, som jag

förmår åstad komma. Gifwe Gud jag förmådde upamma älr. upmuntra

10 mina landzmän till denna liufwa och nyttiga wettenskap: [då] woro

jag försäkrad, att hon skulle bära så nyttig frucht för riket, som trots

någor annor wettenskap.

Orginalmanuskriptet, omfattande hela den första föreläsningen, finnes i Lin-

nean Societys bibliotek i London.

N
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Bilaga X.

/

i utdrag ur Consistorii Academici Majoris i Upsala protokoll

d. 16 maj 1740.

:|

j § 2. Företogs voteringen til 2:am professionem Medicam, hwil-

ji ken efter Kongl. Archiatern och Professoren Doctor Olaus Rud-

I

BECK är ledig, hwar til sig anmält Kongl. Lifmediciis och Assessoren

I

i Collegio Medico samt Facultatis Medicae härwid Academien Adjimctus,

i
Doctor Nicolaus Rosén, hwilken för sig andragit i:o det han först af

1 Archiatern Stob^uus i Lund blifwit anförd til praxin medicam, och
' sedermera af geheimeRådet Hoffman i Hall. 2:0 Snart i 13 år warit

härstädes Adjunctus Medicinae. 3:0 Ifrån 1728 til 1731 uppehållit sig

wid utrikes universiteter, och bewistat berömliga Medicorum Collegier

och samtal. 4:0 Uti 9 år med Kongl. Maj:ts nådiga tilstånd förestådt

denna professionen, som han nu söker. 5:0 År 1732 warit kallad til

Medicinae och Physices Professor uti Lund, men igenom Consistorii

Academici bemedlande, såsom wid denna Academien nödig och nyttig,

samma tilfälle låtit gå sig förbi. 6:0 År 1734 blifvit Assesor uti Col-

legio Medico, samt året der uppå benådad med Kongl. Lifmedici full-

makt. 7:0 1738 utgifwit et kort begrep af hela Anatomien, och dess-

utan wid andra tilfällen gifvvit prof af sin förwärfwade kundskap til en
‘ sådan Professions bestridande.

Ammiralitets medicus Doctor Carl Linn/eus, hwilken år 1728
ankommit til Academien och begynt at applicera sig till Botaniquen.

1730 och 1731 hållit Lectioner uti Academiae trägården. 1732 blifwit

af Wettenskaps Societeten försänd til Lappländarne, at observera det

som märkwärdigt kunde finnas. 1733 rest uti bergslagerne, at under-
rätta sig om grufwor och smältprocessen. 1734 rest i Dalarne och
öfwer fiällen åt Norrige, och dem beskrifwit äfwen som Lappland. Ifrån

H35 til ^738 uppehållit sig på utrikes orter. 1739 För sina Lectio-

ner öfwer Kongl. Pergs-Collegii Cabinett om wintren, samt uti Botani-
quen om sommaren blifwit hugnad med 600 dir S:mt årligit gratial och
samma år blifwit antagen at wara Ammiralitets Medicus i Stockholm.
Hafwer ock igenom åtskillige utgifna tractater wisat sin färdighet uti

Botaniquen.

Doctor Johan Gotschalck Wallerius, hvilken 1731 här wid
Academien blifwit Philosophiae Magister. Samma år härstädes utgifwit
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en disputation uti Medicina. 1732 blifwit Adjunctus Medicinae wid
Academien uti Lund, hwarest han pro Adjunctura och sedermera pro
gradu doctoratus disputerat, samt blifwit til Doctor promowerad. 1736
efter sökt dimission ifrån Adjuncturen i Lund åter hit til Academien
sig begifwit och fått veniam docendi medicinarn, derwid anwändt all

gjörlig flit och på egen bekostnad ett litet laboratorium Chemicum in-

rättat. Nyl. igenom en disputation de Historiae naturalis usu medico
wisat prof af sin skickelighet i de stycker, som ärfordras. Äfwen blif-

wit antagen til medlem uti Collegio Medico.
Förelästes altså det förslag och utlåtande Professoren Doctoren

Laurentz Roberg å Facultatis Medicae wägnar ingifwit, af innehåld:

Jag tackar Eder Magnificence för communication af de Herrars
skrifteliga ansökningar, som sig til professionem Medicam Botanicam &
Anatomicam anmält hafwa, som jag ock efter ordres, detta mitt oförgri-

peliga swar lemnar, och Venerandi Consistorii ompröfwande i ödmiukhet
underställer. Tackar Gud, at publicum wid detta tilfället, och denna
gången, så dugliga och meriterade subjecta har at wälja utaf, som Con-
sistorium sig någonsin önska kunnat.

I sanning, woro här allenast en Botanica Professio at täncka uppå,

intet en liten sanker hortus Upsaliensis wid Swartbäcken, utan en jar-

din roijal i Paris, at besättjas med en i Europa örtenamnkunnig hufwud-

man i all Plantekjänning, som inför det Kongel. huset och härskapernas

ögon sina demonstrationes curiosas et novas gjöra borde: jag skulle

hålla Hr. Doctor Carl Linn/eus wärd jämwäl utan ifrån at införskrifwas,

där han icke allaredan här hos oss i Landet woro til finnandes. Men
förutan at wi ej flere än i o a 12 stycken Medicinas Studiosos Stipen-

diarios äga eller hafwa ägt alla tider bort åt, också deras curiosité snart

förnöjas lärer. Dessutan ock desamma bättre behöfwa en notitiam singu-

larium & usualium, än som en konstig ordinationem och Classificationem

universalium. Medici jämwäl fråga mera efter plantarum vires och an-

tomen succorum, än som efter conformationem externam partium, peta-

,
lorum & pistillorum. Må wi altså behjälpa oss med den Plant-rang-

ordningen, som här tils kan wara wedertagen, intil des Dictatores Bo-

tanici sins emellan accorderat om hwilkethera indelningswerket i werlden

stadgas bör. Förnämligast som denna professionen des utan åligger

cadaverum dissectiones cruentae, institutionum tsediosce continuataeque

praslectiones, collegia disputatoria och flere scholastica officia, som kunde

hända en owanom mera ledsna än fägnad tilfogade, wid några få åhö-

rare. Förutan en steril practique på en liten ort och sådan en som v

Upsala är. Också at de Kongl. Constitutionerne denne Professionen

flere diverse stycken tilägnar, än som wi se, at härtils kunnat förwaltas,

utan öfwerkommande och alternerande bägge Professores medicos emellan.

Nämner altså dem wi samtelige kjänna och sökt hafwa: och 1:0 loco

Kongl. Lif-Medicus Herr Doctor Nicolaus Rosén; des flera års förwaltade

Adjunctura medica, och enkannerligen vicariatet för Sal. Hr. Archiatern

Wälborne Olof Rudbeck ej kan eller bör lämna oss något det ringaste

här wid twähogse. — 2:0 loco. Herr Doctor Johan Gotschalck Wal-

LERius; des mångahanda aflagde Specimina Academica publica uti ma- '

thematiqwen, uti Philosophien, uti Medicina, des promotion här hemma
i landet, des dageliga oförtrutna flit med ungdomen, honom til en skicke-

k



lig Academiens Docens nogsamt recommenderar. Dock som jag först

- sagt, så slutar jag ock honoris caussa med Hr. Doctoren Carl Linn^eus,

för des meriter skul uti Botaniquen fram för någon annan, den af främ-

mande och utom Lands för detta studii genus mera heder och höflighet

wederfaren [är] worden, än för detta af wåra peregrinerande Swänska

I

någon. Den ock allena ibland oss wuksen är och anförtros kunde ut-

arbetandet af en Historia Naturalis Scandinaviae magnae: åtminstone

reparation af det kostbara Rudbeckiorum stora Botaniska wärket, Campi
Elysii, som kostat Academien mera Stipendiatmedel, än jag här säga

må. Och wid Upsala stora branden, exemplaren med Formeståckarna

altsammans förtärdt och ofrälsadt blef. Jag imedlertid med detta mitt

utlåtande ingens praetensioner härwid något det ringaste tänkande at

gjöra förnär.

Sedan voterade Professor Johan Ihre skriftel. i ;o Uppå Lifmedicus

i Doctor Nils Rosén, hwilkens distinguerade meriter samt trogna tienst

i wid Academiska ungdomens undervisande och denna samma professio-

! nens förwaltande så wäl af Hans Kongl. Maj:t i Nåder ansedde, som

;j
ock allom nogsamt kunnoga äro; hwilken ock igenom hwarjehanda

i både Academiska och andra publicerade prof i mitt tycke otwifwel-

;i achteligen wist, at han fullkomligast äger de flästa och hufwudsakeliga-

ste delarne af denna professionen. — 2:0 Doctor Carl Linn^eus håller

I

jag för den besynnerliga kundskap, han uti Botaniqwen efter alla lär-

das oradömmen sig förwerfwat, til den delen af Professionen så skicke-

1ig och förtjänt, at jag ej annat kan, än honom med heder i andra
rummet nämna. — Til det 3:dje rummet voterar jag uppå Medicinse

Adjuncten Doctor Wallerius, såsom den der för grundelig kundskap
uti Medicinen almänt berömd är. Och äfwen i dessa dagar igenom
en ventilerad wacker disputation de usu Historise Naturalis medico
wist sig til en sådan Profession skickelig.

Prof. Petrus Ekerman ingaf skrifteligen sitt votum: Såsom den
efter Archiatern Rudbeck ledigwarande Professionen fordrar enligt Aca-
demiske Constitutionerne en man, som förstår Physiqwen och den del

af medicinen, som handlar om menniskjans kropp, siukdommar och
siukdomars tekn, samt at den, som den bekläda skal, bör kunna Ana-
tomie, Botaniqwe och Chymien, så föreslår jag här til Kongl. Lifmedi-
cus Doctor Nicolaus Rosen, hwilken i :o af Archiatern Stob^us blifwit

!
anförd til praxin Medicam- och sedermera af geheimeRådet Hoffman.
2:0 Blifwit år 1728 Adjunctus Facultatis Medicae här wid Academien.
3-0 gjordt en kostsam utrikes resa och under den samma profiterat af

de yppersta Medicorum Collegier och samtal. 4:0 Sedan 1731 med
Höga wederbörandes nådiga tilstånd förestått denna Professionen, om
hwilken nu ansökning gjöres. 5:0 Blifwit 1732 af Kongl. Academien
1 Lund enhälleligen kallad til den derstädes nyligen inrättade Medicinae
och Physices Profession. 6:0 Är i Kongl. Collegio Medico 1734 til

Assessor worden antagen, och året derpå benådad med Kongl. Lif-

loedici fullmagt. 7:0 Utgifwit 1738 til den studerande ungdommens
tjenst en wacker Anatomie på wårt Modersmål. Hwarföre ock, emedan
benämde Kongl. Lifmedicus öfwertygat så publicum i gemen, som denna
^ongl. Academien om sin besynnerliga erfarenhet i alla de stycken,
som til denna Profession höra, hwar af han haft tilfälle at wisa säkra
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prof med publiqwe och priwate föreläsningar, med praesiderande, pro-
mowerande, examinerande etc. och han desutan så i staden, som på
landet närmare och fiermare, i praxi gjordt curer; kan jag ej under-
låta at lämna honom mitt votum i ;mo loco.

Dernäst och i 2:do loco nämner jag Adjuncten Johan Gottschalck
Wallerius, som redan år 1731 blef Philosophiae Magister och .straxt

derpå framgaf sitt första prof in Medicina: de exislentia vasoriim abaor-

bejitinm in inlesfinis. Wardt 1732 Adjunctus Facultatis Medicse wid
Kongl. Academien i Lund och pro loco der disputerade de caiissa Chy-
jnificationis, men 1735 pro gradu Doctoratus de Scorbuio Snecis non
endemico och promowerades sedan derstädes til Doctor Medicinse. År
1735 kom bemälte Doctor hit til Upsala igen och erhölt icke allenast

af experientissima Facultate Medica veniam docendi, utan ock bemälte
Facultets wittnesbörd och recommendation om sitt förhållande: sedan
har bemälte Doctor grundeligen så in medicina, som. Historia Naturali

informerat den studerande ungdomen härstädes och med egen bekost-

nad inrättat ett Laboratorium Chymicum, samt nu nyligen praesidendo

förswarat sin wackra disputation de Historiae naturalis usu medico, så

at han genom alt detta til en Professionen! Medicam gjordt sig skicke-

1ig och wärdig.

I 3:0 Loco sätter jag Doctor Carl Ltnn^us, som så wäl hemma,
som utomlands, gjort sig kundbar för en grundelig insicht uti Bota-

niqwen och Historia Naturali, hafwandes han under sin utrikes resa i

Holland och flerstädes af trycket utgifwit åtskilliga wackra tractater,

rem herbariam och des classification angående: i anledning hwar af

han wid sistl. Riksdag blifwit benådad med et gratial af 600 dir Srat

årligen, som han ock sedermera hållit publiqwe föreläsningar i Metallur-

gien och herbatim underwist de, som det åstundat.

Prof. Gabriel Mathesius biföll Prof. Ekermans wäl fattade votum.

Prof. Petrus Ullen biföll äfwen så Prof. Ekermans votum til

alla delar.

Prof. Andreas Celsius skriftligen: 1:0 Loco nämner jag Doctor

Carl Linn^us såsom skickeligast, i anseende der til, at til denna Pro-

fession egentligen höra Botaniqwen och direction öfwer hortus Acade-

mise Botanicus, som nu aldeles kommit i Lägerswall och behöfwer sät-

tas i stånd af en man, som der til har en särdeles naturlig hog och (

drift samt fullkomlig förfarenhet. Hwilket bemälte Doctor nogsamt å

daga lagt, så deruti, at han tilförene i samma trägård hållit publiqwa
(

föreläsningar i 2:ne år, som ock sedermera för Botaniqwen skuld giordt q

kostsamma och beswärliga reser både in och utom lands och fördt di- y

rectionen öfwer den största Botaniska trädgården i Holland, samt med 1

åtskilliga böckers utarbetande i bemälte studio giordt sig Auctor til ett .

nytt systeme, som de förnämsta Botanici i Europa gillat och antagit. ^

Warande dessutom mig nogsamt bekant Hr. Doctor Linn^ei grundeliga ;ii

kundskap i de andra stycken, som höra til denna Professionen, såsom oi

Anatomien, Chymien och Theoria Physico Medica. — 2:0 Kongl. Lif- .1

Medicus Doctor Nils Rosén, för des nogsamt bekante lärdom och för-

farenhet i studio Medico, och särdeles Anatomien, hwar til han jämwäl fn

på wårt modersmål utgifwit en grundelig inledning, såsom ock i anse- pi

ende der til, at han warit här wid Academien Adjunctus Facultatis f,f

l

i
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«

:K\ledicce alt ifrån år 1728, under hwilken tid han med mycken nytta

och beröm anstalt sina utrikes resor i 3:ne år och ifrån år 1731 wa-

rit Sal. Archiatern Rudbecks Vicarius.

I

I

3:0 Doctor Johan Gottschalck Wallerius, som wisat sin wackra

l
kundskap i Medicinen och Historia Naturali med åtskilliga disputatio-

uer^ blifwit Adjunctus Facultatis Medicae i Lund år 1732, och år

I
1736 Magister legens wid Medicinska Faculteten här i Upsala.

Professor Samuel Klingenstierna : i;o Loco Lifmedicus Rosén,

2:0 Doctor Linn^us, 3:0 Adjunctus Doctor Wallerius.

Prof. Andreas Boberg: 1:0 Loco Doctor Ltnn^us, 2:0 Loco

Lifmedicus Rosén, 3:0 Loco Doctor Wallerius.

Prof. Elias Frondin bifaller Prof. Ekermans Votum såsom alde-

des wäl grundat.

Prof. Andreas Grönwall: 1:0 Loco Lifmedicus Rosén, 2:0 Loco

! Doctor Linn^us, 3:0 Loco Doctor Wallerius för de skiäl, som finnas

i antecknade uti Prof. Ekermans voto.

Prof. Magnus Beronius: 1:0 Loco Doct. Rosén, 2:0 Loco Doc-

tor Linn^us, 3:0 Doctor Wallerius.
Prof. Matthias Asp biföll Prof. Ekermans votum, voterandes i :o

i Loco Lifmedicus RosÉn, 2:0 Loco Doctor LiNNiEUS, 3:0 Loco Doctor
' Wallerius.

I

Prof. Andreas Winbom nämde 1:0 Loco Lifmedicus RosÉn,
: 2:0 Loco Doctor Linn^eus, 3:0 Loco Doctor Wallerius.

Domprobsten Doctor Olaus Celsius, som för sin opasslighet skull

e ej war närwarande, hade insändt sitt skrifteliga votum försegladt, som
• öpnades, så lydande: Wid denna Votering efter framlidne Archiatern

1 och Professoren Hr. Doctor Olof Rudbeck påminner jag mig, at wåra
Academiska Constitutioner föreskrifva 3 månader til omröstandet efter

t en med döden afgången Professor, och efter 2 månader bör en annan
( der til skickelig person begynna att läsa i den aflednas ställe. Orsa-

1 ken tillägges : ut intetea qvisque secum dispiciat etc. 2:0 Habehitur mtio

! pubhccB utilitatis etc. et Lex summa etit illis salus Academice^ 3:0 Definie-

i tur liter eorum, qvi nominati sunt^ sit aptissimus, et unus, vel plures, Can-
•- cellario prcesentabitur. I anledning af alt detta, och at nu kommer til

: at voteras på en Professor, som skal läsa physiqwen. Anatomien, Bo-
taniqwen och Chymien, så har Doctor Carl Linn^us, jämte de flera

föreskrefna stycker, proberkonsten och mera, besynnerliga och ex pro-

fesso lagt sig på Botaniqwen och Historia naturalis, och der uti gådt
så wida, at han utomlands nu för tiden anses för en af de habilaste

; Botanicis, och jämwäl för en Auctor, den de följa: hafwandes han gan-
‘ ska många och tilförlåtliga prof der uti framwist. Är ock igenom
1 hans bemedlande en hortulanus hit förskaffad ifrån then fullkomligaste

horto Botanico snart sagt i hela Europa, hwilken ock förledne år bragt
naed sig de besynnerligaste örter och trän ifrån Gap och Orient, som

- aldrig tilförene hafwa warit sedde i dessa länder. Och som denne
> mannen äfwen är wäl förfaren i Botanicis, kan man säkert förmoda, at

hortus Botanicus Upsaliensis, som bör wara Universalis, kan under
< Doctor Linn^i inseende innan kort komma til den fullkomlighet, som
* ^Égon annan på utrikes orter, jag kan altså för denna gången icke
t undgå at nämna och önska Doctorem Linn^um, såsom den mig här
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endast bekante af det icke mindre rara, än ganska widlöftiga Studio
Botanico til denna efter Hr. Archiatern Rudbeck vacante Professionen.

Men som likmätigt Kongl. Maj:ts nådiga Förordning ang:de förslag

til tjensters besättjande 3:ne böra af hwar och en nämnas och föreslås,

ty kunde Consistorium detta votum icke antaga, innan deruppå blifwa

3:ne upförde, hwarför Vicarius Secretarii fick befallning, at sådant Hr.

Domprobsten kungjöra, då han således samma sitt votum fullkomnade:

Efter Ven. Consistorii gunstige påminnelse, at 3 skola nämnas af hwar
Professor, nämner jag 2:0 Loco Professor Spöring i Åbo; 3:0 Logo
Lifmedicus Rosén, den jag dock hoppas få med tilbörlig eloge ihog-

komma til en annan Profession, wil Gud, innan kort.

Rector Doctor Erik Melander voterade: I anseende til de skiäl

och omständigheter, som blifwit anförda dels af Professoren Doctor

Laurentz Roberg på Facultatis Medicae wägnar, dels Prof. Ekerman
uti des wäl utförda voto nämner jag 1:0 Loco Lifmedicus Rosen, 2:0

Loco Adjunctus Doctor Wallerius, 3:0 Loco Doctor Carl Linn.eus.

Sedan Protocollet blifwit uppläsit och justeradt, resolverades, at för-

slaget til Illustrissimum Cancellarium skal insändas, hwar uppå i under-

dånighet kommer at upföras 1:0 Loco Lifmedicus Doctor Rosen, 2:0

Loco Ammiralitets Medicus Doctor Carl Linn.®us, 3:0 Loco Adjunc-

ten Doctor Johan Gottschalck Wallerius, skolandes Reverendissimi

Procancellarii utlåtelse äfwen här wid inhämtas.



Underdån. ödmiukt Memorial.

Effier Eders Höggrefl. Excellences befallning har Rector Magnificus

infordrat min skriffteliga berättelse angående den Disputations act, som

d. 25 sistl. feb. här wid Upsala Academie existerade; hwar öfwer föl-

jande i underdån. ödmiukhet lemnas:

Då den förste ordinarie opponenten hade slutat sine oppositioner,

ohngefehr en tima, [och] sedan Theologiae Professorn Beronius hade

stigit fram at gifwa Prasses en tienlig correction och ehrhindran för

det han på et oanständigt sätt och det uti en publique disputation an-

gripit Doctor Ltnn.^eus med några otienliga expressioner, som han på-

stod i förenämde disputation skulle öfwer alt finnas, begynte äntel.

bemälte Professor et tal til Uoctor Wallerius, hwaruti han med myc-
ken modestie och sacktmodighet förestältes: i. om det icke woro
obetänckt af Doctor Wallerius, at angripa en man, som icke allenast

innom, utan ock utom riket hedrat både sig och hela Swänska nam-
net; 2. öfwertygades Auctor, at han oförsicktigt åtagit sig förklena den,

som är långt öfwer Praesidis beröm; 3. förestältes, om det wore an-

ständigt och bona fide handlat emot den, som i sina skriffter aldrig

angripit Doct. Wallerius; 4. om Doct. Wali.erius kunde med godt

samwete säja, det han med et sådant förfarande hade observerat de
reglor, som Christelig kiärlek och goda seder föreskrifwa, särdeles som
alla sidor i denna disputation wore upfylte med omilde och passione-

rade expressioner emot Doctor Linn^us. I anledning hwar af 5. en
alfwarsam och efftertryckelig förmaning skedde til alla närwarande stu-

derande at ey låta bringa sig til widriga tanckar om Doctor Linn.eus,
som en man, hwilken alla förträfflige estimera för dess makalösa ar-

beten och insickt så uti Botanicis, som eljest uti Historia naturali.

lil bestyrkande af alt detta upläste Prof. Beronius en del af de elo-

ger och wittnesbörder, som af lärda män uti Europa Doctor Linn/EUS
hldelta blifwit, och i .synnerhet de recensioner af Doct. Linn^ei arbe-
ten, som finnas uti Aclis crnd. Lips. til Doctor Linn/EI och hela wår
*^ations heder ländande, men nu på et ställe af Doct. Wallerius
twärt emot Collectorum mening såsom lekwärck och til Doct. Linn/EI
skymf ländande uttydde. Alt detta sökte Prof. Beronius med skiäl
jydeb at bestyrkia. De.ss förutan lät ock Prof. Beronius ungdomen
(>rsta, huru Doct. Linna-:us här wid Academien sig skickat och för-

un t\ /)’i/ftgo 3
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hållit til allas nöye och sin egen förmohn, den tiden han här studerat
jemte hans fata och Guds underliga försyn, där wid hans forinelle ex-

!

pression war, at Doctor I.tnn^us lefvvat här ibland den studerande
ungdomen inleger vilce scelerisq, pnrus samt at han ingen, hwarken i lära
el. lefwerne med elaka efterdömen någonsin skadat. Men bem:te Pro-
fessor fick i detta sitt förehafwande ey obehindrad förblifwa, emedan
han af Professor Rosén erhölt några hårda utlåtelser, på hvilka Pro-

fessor Eeronius icke swarade. i. befalte Prof. Rosén, det Prof. Be-
RONius ey skulle proponera scommata, då han war som mäst begre-

pen at uprepa de beröm, som Collectores actor. erud. Doct. Linn/Eo
tillagt hade, men då Prof. Eeronius lät sig icke förtryta, at oacktadt
detta med widlöfftigare uttydning i Huset sättia wissa talesätt, som Col-

j.

lectores til Doct. Linn^ei heder låtit inflyta uti actis, begyntes med en
i

oförmodad häfftighet 2. af Prof. Rosén öfwerliudt ropas, at alt, som af

Proffessor Eeronius anfördes, wore scommata, ineptier, puerile och en

Theologo oanständiga saker. — Hwar wid 3. bifogades och förmentes,

at ingen af närwarande ungdomen skulle gifwa attention til det, som
af denna opponeriie impiideniissimo anfördes. Wid denna expression lät

en man, som ey stod långt ifrån, förmärcka något missnöye och at

det wore för grofft tilltagit af Prof. Rosén, som där på sig således ,

utlät: det hielper intet, hwad skall jag giöra? Under Prof. Eeronii :

discours teg wäl Doct. Wallerius stilla, men då han förnam, at Prof.

Rosén så kraftel. på omberörda sätt honom understödde, begynte äf-
!

wen han med särdeles förestälte maner agera sin sak föga bättre, med i

stampande, skriande och oskickelige åtbörder, påståendes, att han hade j

rätt och fog at gripa Doct. LiNNyEus an på sätt, som skedt är, samt ai

at Collectores actor. erud., som berömt Doct. Linn^eus, hade gyckladt

i sina recensioner med Doct. Linnaci Classification. Det likwäl Prof. ip

Eeronius tydel. bewiste wara infördt till Doct. Linn^i beröm, samt|R

at Doctor Wallerius bordt hafwa försyn, at så illwilligt förtyda lärdeR
mäns tanckar och skriffter, twiflandes Prof. Eeronius mycket om Doc-B
tor Wallerius någonsin blefwe med den heder nämd in actis, somi

Doctor Linn^eus, den han nu så högel, sökt at förklena. f

Sedan Professor Eeronius hade slutat, steg jag up af Adjunct-&

Eäncken, utan at blifwa af Prseside inviterad, begynnandes en oration,

hwaruti jag berättade, det jag hafft alt för goda tanckar om Doctorfci

Wallerius till at tro honom så wilja angripa en man, som snarare för-1^

tient hans estime, än blifwa på detta sättet handterad. Därföre ja®3 '

ock tyckte mig äga godt skiäl at på Doctor Linn^i wägnar något niecw J

honom conferera. Härpå begyntes med några efftertänckeliga underkt

såsom en prasliminär discours, och äro följande: I

1. undrades, om Doctor Wallerius hade skrifwit sine så kallad^,

binae Decades af egit bewåg el. om någon af Doct. Linn/EI owänneiåäi

hade honom sådant inplantat. i

2. Om denna Disputation wore skrefwen och i Huset kommen efiroi

ter Ven. Consistorii academici befallning, hwarpå jag hade stor ordsallto

at twifla. I
3. Om han tilltrodde sig härmedelst kunna öfwer ända kasta I)ocå.fi:

tor LiNNyEi ryckte, som både hos in- och utlänningar hade så

fötter att stå uppå, at det icke gerna kiände et sådant blåswäder. p.
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4- Om han förmenat, at aldeles ingen reflexion borde giöras där

uppå, at han indirecte och på långt håll rördt deras Autorité, som

utan något profs afgifwande å Doctor I.tnn^i wägnar ehrkiände Doct.

LiNN.^;us för god och af den lärda werlden mycket förtient.

5. undrades; men i det samma föll Prof. Rosén med stränghet

in, påståendes, at det wore scommata, som proponerades, och derföre

pålade mig et swårt silentium, det jag i förstone ej observerade, effter

jag då war stadd i någon häfftighet, swarade dock,, sedan jag attende-

rat til detta silentii itererade påläggande, at det ey wore el. skulle bli

; några scommata, utan några tienlige sanningar, som wid detta tillfället

woro nödiga. Här på fölgde äntel. det femte undret, hwarföre Doctor

j

Wallerius, som en lärd man, intet ansedt denna sin conduite för

i oskickelig och onyttig; hälst många förnufftiga kunde här af fatta den

I
tanckan, at alt, det han skrifwit, wore skedt af hat och afund, särde-

les effter han och Doctor Linn^us äro Competitorer til en och samma
profession. Och i fall hans anmärkningar öfwer Doctor Linn.^:i tanc-

- kar och skriffter wore aldrig så säkre och sanfärdige, hade han dock

på et obehageligit sätt med en föga lycklig penna gripit Doctor Lin-

N^EUS an. Det jag förbehölt specialiter bewisa, när jag skulle komma
in i sielfwa texten.

6. Men Professor Rosen faller än widare in, påståendes, att an-

märkningarne wore scommata, och det med den häfftighet, at jag i

annat sinne lättel. blifwit confunderad. Måste dock giöra något upskof

och försäkra, at der ey wore eller skulle bli några scommata, utan

moraliska föreställningar, sanningen likmätiga. Här uppå fölgde det

siette undret: om Doctor Linn^us el. Doct. Wallerius hade största

• klänningen där af at Academien exponerades til folcks förackt, genom
så sällsynte och illa passande critiquer öfwer folck, som giordt både

. Academien och hela nation honneur. Det jag förmodade ske med
: mycken restriction.

7. Hwarför dessa Decades icke woro förbudne at tryckas. Hwar
wid åter imponerades silentium, som obligerade mig at gå förbi

twänne under och til det tionde: om han trodde sig ehrnå sitt genom
denna methode föresatta ändamål och afsickt. Jag medgaf wäl, at nå-

gon effect här utaf kunde och skulle existera, dock honom ganska li-

tet fördelacktig och snarare skadelig, den jag likwäl önskade honom
at undgå.

Här uppå fölgde oppositionerne, som bestodo uti några i Decadi-
bus influtne tanckars bestridande; men som disputen blef ju längre ju

häfftigare å begge sidor, så ehrhindrade jag, huru swårt det är genom
sadana disputer någon sanning at ehrhålla, gick fördenskull obiter och
nied tämmelig häfftighet genom trenne oppositioner och några gram-
inatiske fel, som uti disputationen finnas, dock med det betingande, at
jag wäl fant ibland lärdt folck oanständigt wara med dylika sig uppe-
bolla; men som Doctor Wallerius först hade anfäcktadt Doctor Ian-
N^Eus, uti sin tryckta Disputation, med dylika anmärckningar, dock
utan skiäl, hölt jag nödigt anföra några af Doctor Wallerii, som di-
yecte wore emot grammatican. Hwar uppå slöts med en oration, som
Jug mutatis mutandis tog i början af Doctor Wallerii Disputation och

Geudf.ri ord. Den oration beswarades af Doct. Wallerius med
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begäran, at jag skulle komma fram med bättre saker en annan gång,
hwar till jag äfwen honom med få ord upmuntrade och gick så min
wäg iitur Academien.

Ibland annat, som passerade uti och under acten, war ock det

märckwärdigt, at Professor Rosén aldrig berättade, det Doct. Walle-
Rius brukade scommata, utan så offta det skedde, skrattade Prof. Ro-
sén med en del af ungdomen öfwerliudt; och då jag på samma sätt

repliquerade, skrattade åter en annan del. Förutan detta wistes at

Prof. Rosén en tämmelig starck partialité, nästan som hade han warit
j

öfwer-Praeses wid acten. Hwarföre jag ock wid et tienligit tillfälle frå-

gade, om icke Doctor Wallerius fick lof at förswara sig sielf och det

han skrifwit; hwar till Professor RosÉn swarade ja, allenast inga scom-

mata anfördes.

Til slut skola någre hafwa tagit sig före at rifwa sönder disputa-

tionen; hwarföre ock Rector Magnificus funnit nödigt at intimera, det
,

inga hädan effter på sådant sätt i Academien förfara skulle; utan sittja

stilla på bänckarne och ey skratta under Disputationsacter, som hädan
:

effter komma at hollas. Alt detta hoppas jag kunna tillräckel. bewisa, ;

om och när det påfordras skulle.

Upsala d. 27 Martii 1741.

Carl Clingenberg.

Originalet finnes i Riksarkivet bland Upsala Kanslers-Ämbetes

Handlingar 1741.
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Bilaga XII.

1

I

I

t

f Berättelse om det, som föreföll, då Medidnae Adjuncten, sedermera

i Chemiae Professoren i Upsala Doctor JOHAN GOTHSCHALK WALLERIUS

eden 25 Februarii 1741 förswarade smt Decades BincB Thesium Medi-

caruni, hwilka woro ställte emot då warande Kgl. Ammiralitets Me-

c dieum Doct. CARL LINN^EUJW, som då sökte en Medicinsk Profession,

den han ock d. 5 Maji 1741 erhölt.

Wid det tillfälle, då Doctor Wallerii Decades Bina Thesiiim Me-
dicamm, in Auditorio Carolino Majori den 25 Februarii 1741 ventile-

rades, ankom Professoren Beronius kl. 3 qu. efter g f. m. ifrån Con-

sistorio Ecclesiastico, på Academien, gående straxt fram såsom Oppo-
siturus. Härwid stego de många Studerande upp öfwer alt, då Decanus
Facultatis Medicas Professor Rosen, som satt wid dörren, dem så till-

talade: Sillar 7ier, god herrar; här är ju ingen Comadie. Ehuruwäl, för-

utan Herr Professor Beronius, äfven Magister Clingenberg framkom-
mit på bäneken i tanka att opponera, fortsatte ändå ordinarius opponens
Studiosus Rosen ^ sin discours till kl. ii. Då nu Auditorium med
stampande yttrat sin åtrå att Rosen, wille sluta, påminte omsider Deca-
nus sin Bror att lämna den öfriga tiden för Extra opponenterne. Straxt

inviterade Praeses Profes. Beronium, som där uppå begynte sitt Tahl,

hwari han förklarade sig wara ankommen icke såsom en Opponens och
Adversarius, utan häldre såsom en Monitor: begärandes att allting

skulle amice och candide tillgå. Gaf sedan Praesidi nog beröm, men
beklagade därhos, att han med närwarande Disputation utan all giltig

orsak och anledning angripit sin Competitor till den vacante Professio-

nem Medicam Doctor Ltnn.^:us, och det med hårda, anstöteliga och oan-
ständiga expressioner, hvilka Hr. Opponens til någon del ur Disputa-
tion uprepade. Decanus Medicin ae Rosén, som emedlertid kommit fram
på bäneken och tagit rum näst Prof. Beronius, föll honom den ena
gängen efter den andra i talet med sådana och dylika utlåtelser, som
tämmeligen hårdt och med afifeet uttalades: 'i>proferas argumenta Viro
cordalo et modesto et Theologo digna; puerilia su?it hcec ; abstineas a ta-
libus vieptiis; Dojnine Professor projeras aigiwienia, 7io7i sco77imata] habes7ie

^^gU77ienta; jubeo, ego Facidtatis Medicce Decan7is, jtibeo^ ut sileas, 7it argu-
nwita reaha p7-oferas ; impo7io tibi sile7itiu7n ; aut a7gu77ie7ita p7‘ofe7as, aiit

* Eberhard Ro.sén, sedan med. professor i Euiid, adlad Rosknbead.
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sileas»^ etc., nämnandes äfwen honom Opponenlem impiidentissimnm, hwar-
wid, då en af de närstående sade: kors! af förundran och häpenhet
wände Decanus sig till den samme, säjandes: hwad i helfiueti skall ja

^

annat gjöra? Wid alt detta swarade Prof. Beronius alsintet, utan con-
tinuerade sitt tahl, seendes allenast på Decanus och med handen lik-

som förmanandes honom att bruka större moderation. Praeses, som
af Prof. Beronius ingen gång förhindrades att swara, när det honom
behagade, remitterade det ofog, han beskyltes att hafwa brukat emot
13octor Ltnn^us, dels till supetdus Dicasteriuni^ (så lydde hans ord),

dels till Hr. Decanum, och swarade Prof. Beronio med nog efter-

tänckelig hetsighet, bultandes och stampandes i cathedren, ropandes och
wändandes en öppen bok till Prof. Beronius med denna påminnelse:
attendas; videsne; heic exstant verbal Prof. Beronius intygade widare,

att ock CoUectores Acioriim^ Lips. hwilkas ord och mening i denna Dis-

putation stympas och perverteras, aldeles lida orätt, såsom de där

adeo jucunde Inserant ciim classificatione Linmvana ‘A då de likwäl både på
detta och andra ställen, såwäl som andre lärde och namnkunnige ut-

länningar, hedrat wår Ltnn^us med odödeligit beröm, ja, med större

eloger, än han sielf nånsin åstundat; säjandes ibland annat wid slutet

på de af Doctor Wallerius afkortade orden: Linnceum esse digntim^

cni Hecaio^nbe niacteturP Hwilket alt Prof. Beronius per inductionem

testimoniorum widare hade bestyrckt, men Decanus wille intet höra så-

dant. Till ett slut wände sig Prof. Beronius till det ganska frequente

Auditorium, som dragit sig tillsamman främst i Academien, och nu

togo hattarne af sig, warnandes dem, att icke de impressioner måtte få

rum hos dem, som tilläfwentyrs wid detta tillfället är påsyftat, att i de-

ras sinnen inplanta, till Doctor Dinn.<ei nackdel. Omsider nämndes
korteligen Linn^ei meriter i hänseende på dess lärdom och lefwerne;

hwarom wäl mera hade blifwit sagt, om icke Decanus och Pneses wi-

sat sig aldeles impatiente. Wid slutet kommo herrar Professorerne Bo-

berg, Ihre och Halenius samt Magister Docens Buriman och flere

fram in om skrancket, hwarwid blad och lappar af sönderrifne Dispu-

tationer släpades fram med fötterna.7 Sedan började Clingenberg att

^ Framför dina anmärkningar på ett sätt, som är värdigt en förståndig

och höfvisk teolog; detta är barnsligheter; herr professor, kom fram med verkliga

anmärkningar och ej med spefulla uttr3'^ck; har ni inga verkliga anmärknin-

gar; jag, medicinska fakultetens dekanus, befaller, att ni skall tiga, att ni skall

framlägga sakliga anmärkningar; jag påbjuder eder tystnad; antingen skall

ni framställa verkliga anmärkningar eller skall ni tiga.

“ »Menas förmodligen Consistorium Acadeniicum, ty en Hof Rätt befat-

tar sig ej med latinska trätor.»

^ Gif akt, ser ni inte; här stå orden.

Acta cruditoruin Lipsicnstum var en datida, högt ansedd, af flere ve-

tenskapsmän (collectores) i Leipzig utgifven tidskrift.

" Såsom de der skulle på ett synnerligen lustigt sätt hafva skämtat

med den Linnéanska klassifikationen.

" Att LINN..EUS var våird ett stort tacksamhetsoffer.

^ »Hinc rarissinia est hmc Disscrtatio.'» [RosÉn däremot säger, att »när

man gick ut, såg man på gången wid pass 3 disputationer ligga sönderrefna.»
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conferera så wäl med Praeside som med Decano, påståendes, att det

}

procedere, som Doctor Wallerius nu brukat, woro för hårdt, obilligt,

otidigt och oförswarligit, eij eller grundat på några skähl. Då han

l slutat, aflade Praeses ödmiuk tacksäjelse hos Decanus för dess närva-

1 relse och kraftiga bistånd och inviterade sist Opponentem Secundarium

f Stillman.

P. S. På taflan öfwer Cathedern war om morgonen skrifwit med
V stora Bokstäfwer: pdnv luofiéiabfa rj fnaeiadat'^

,

som sedermera af

Praeside efter Decani befallning och andras råd utströks under sielfwa

‘Acten.

Det är lättare att tadla, än att själf göra efter.

Afskrift efter »en handskrift, hwilken blifvit funnen i Sal. Ärke Biskojjpens

i Herr Doctor Mac;ni Beronii efterlämnade handlingar.» (Ups. Univ. Biblrs mscrpt-

) X. 217.) — Af noterna finnas i manuskriptet endast de inom citationstecken anförda.
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Bilaga Xllf.

Utdrag ur Manufactur Contoirets protokoll d. 7 Maj 1741.
|

Uplästes Manufactur- och Handelsdeputationens utdrag af Proto-

collet under d. 27 uti nästledne Månad — — — — — — —
I anledning här utaf öfwerwägade Manufactur Contoiret, hwad In-

struction för Doctoren Linn^us uti detta mål må utfärdas, och sedan

han sielf blifvvit deröfwer wederbörligen hörd, faststältes, det han i

synnerhet skulle ställa sin resa til Gotland, Öland och uti Wéstergiöth-

land til Kinnekulle, Halle och Hunneberg, Mösse Ålleberg och Billingen,

samt derstädes jemte på de flere orter, som han komme att igenomresa,

1:0. Giöra sig underrättad, om någon tillgång finnes på sådana

gräs och wäxter, som til färgerier tienliga äro, samt i den händelse

sådana finnas, underwisa allmogen om deras widare planterande, skötsel

och upphämtande, at de til färgerierna kunne brukas.

2:0. Och som man äfwen har anledning at tro, det åtskillige ler-

och jord-arter lära kunna anträffas, som til hel och half Porcellainer,

Tobakspipor, kläders walkande, med flera manufacturernes nödiga behof

kunna brukas, så lär Doctoren derom noga underrätta och sig under-

rättad giöra.

3:0. Wid samma tillfälle bör Professoren icke utur akt låta at

tillse, huruwida de wäxter och naturalier, som i apoteqven brukas, men
hittils warit wanliga at utifrån införas, kunna inom Riket finnas, på

det allmogen om deras widare planterande och uphämtande må blifwa

behörigen underwist.

4:0. Emedan Doctoren under samma förrättning kan hafwa lägen-

het at underrätta sig om hwad som hörer till Historiam Naturalem, så-

som allehanda mineralier. Trä och Wäxter, Diur, P'oglar, Kräk etc., ty

förmodar Contoiret, at han intet hållit har all möda ospard.

5:0. Skall Doctoren öfwer dess förrättning hålla ett noga Diarium,

samt under dess resa med Manufactur Contoiret correspondera och efter

återkomsten dess rationer ingifwa, på det hwad deriitinnan kan nödigt

och allmänt nyttigt finnas, må igenom Contoiret kunna til Wärckställig-

het befordras.

Och befaldes Notarien sedan Instructionen i anledning häraf up-

sätja, samt resolverades för öfrigit, at i följe af förbemrte Deputationens

utdrag af Protocollet skola 1200 Dir Kopp:mt af N:o i til Doctorens

redogiörande utassigneras, uppå dess underhåld och resepennlngar.

ii
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Bilaga XIV.

/

»Lagar» för deltagande i en resa till Oland ocli Gotland.

Såsom nu en af Riksens Höglofliga ständer anbefalt resa förrättas

genom D:r I,inn*%:us till at giöras på publici bekostnad genom Öland

och Gotland, at desse bägge provincier tydligen och noga beskrifwa uti

rhysicis, naturalibus och oeconomicis, ty åligger ock honom samma resa

för Öfwerheten, då hon är bestäld, framgifwa, wisa och för henne räch-

ning giöra; änteligen ock den för hela werlden, will Gud, framwisa.

Såsom ock med D;r Linn^us sig adjungerat sex utwalde unge

Herrar, som denna resa antaga på egen depence och för sin egen

curieuxitet, samt i den intention at här igenom giöra sig mehr färdige,

förfarne och förståndige wid alt hwad som observeras bör till wårt

fäderneslands heder, ty åligger dem wisa D:r Linn^o den achtning,

som hwar bör den sig söker instruera och underrätta, då han tillbakas

lärer aldrig fela att betyga både kärlek och estime.

Såsom flere altså adjungerat sig uti ett sälskaj) och ett ändamåhl,

ty bör ock ordning inrättas, utom hwilken all ting faller; och fölliande

lagar antagas

:

1. Denna Societetens Preses blifwer D;r Linn^us, såsom här

persona publica och den där skall dirigera alt.

2. Ledamöter äro altså:

Hr Adlerheim Oeconomus.
Hr ZiERVOGEL Geographus.

Hr MoRyEUS Mineralogus.

Hr Gahn Domesticus.

Hr UuBOis Zoologus.

Hr Wendt Botanicus.

Desse observera dageligen uti sit alt hwad förekommer, det om
aftonen upgifwa till protocolls, at alla må få där af dehl, då det in

actis inflyter, och altså många händer giöra det ej en enda mächtig
woro.

3. Allas hog, willia och sine bör wara, att all oenighet bör flys

sasom en mördare, skarpa ord böra ej utdelas, utdelte ej af den andra
'Vägas på guldwåg. Och där någon oenighet upkommer, bör den dömas
och dämpas af Preside och de andre ledamöter tillsammans.

4 - Resan bör ej förnötas med sqwaller, prat, wisor, sagor, löje,

ras och fåfänga, utan alt stadigt och moget hanteras,



5- Ingen bör resa för äl:r efter flåcken, utan alla föllias jämt
och stadigt; ingen bör söla och fördröja längre, utan, då order komma, i

efter all möglighet wara tillstädes.

6. Ingen bör om aftnarna gå ifrån societeten att lägga sig, pläga
sig äl:r på annat sätt fördrifwa tiden, för än protocollet är absolverat '

och in actis infört för hela dagen alt, hwad af alla blifwit observerat,

så at hwar ock en må få dehl af alt.

7. Hwad som sambias in naturalibus och oeconomicis blif:r det

första specimen til societets cassan, det andra till inventor, 3:dje till

Preses, 4:de till ledamöterna &c. uti ordning.

8. Ingen wedersake uti sin tilldelte Profession at giöra och wåga
all flit i alt det, som genom honom kan ärnås, såsom hans heder, då

'

resan blifvver tryckt, där på komer at stå. Ingen referere någon lögn, •

utan om han där med upsåtl. beträdes wid någon observation, giöre

ofentelig afbön och stånde honom i alla tider till owärdelig skam.

9. Den heder, som Membra wisa sin Preses, den ähra han dem n’

10. Om någon med owet fortfar utan att af societeten låta rätta

sig, bör [han] aldeles lämna societeten och deras compagnie, då han

därtill giort sig owärdig och af societeten dömd.

Ofwanstående lagar underskrifwe wij undertecknade och på heder

och ära lofwom oryggelige hålla.

Stockholm 1741 April 28.

tillbakas betygar, den estime de bära för hwarandra, är just det medel, ^
som skall giöra dem inbördes af hwarandra och af hela nation och

^
hederligit folk, för hwilka de wisa sig, ährade och prisade. «

JoH. Mor^eus.

Friederich Ziervogel.

Carl Linn.^us.

Hans Jacob Gahn.

Gottfr. Dubois. Samuel Wendt.

Originalet finnes i Linnean Societys i London bibliotek.
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Bilaga XV.

Memorial af C. HÅRLEMAN till Cammar Oeconomie och

Conimerce-Deputationen vid riksdagen 1747.

Hörsamast Memorial.

Then nit och sorgfällighet, hwar med Riksens Höglofliga Ständers

Cammar Oeconomie och Commerce Deputationen bland annat wårdar

the angelägna ärender, som angå hushållningen i Riket, lemnar mig

benägit tilträde, och gör mig försäkrad, at then wälmente underställning,

jag ernar hos Högl. Deputationen anmäla, blifwer så gunstigt ansedd,

som uti ömt öfwerwägande tagen.

Thet är bekant, huru mycket ett Lands rätta känning och en up-

brukad Historia Naturalis theraf är angelägen, til at kunna foga behöriga

anstalter om thes fördelaktigaste nytjande. Kunskaperne om jordmå-

nerna och climatet leder til åkerbrukets upodling och ängs skötslens

förbättring samt meddelar underrättelse, hwilka af the snart oändeliga

slags animalier och vegetabilier, sorn then Högste til så mångfaldig nytta

skapat, ett Land antingen redan alstrar, eller med wederbörlig ansning

kan frambringa. Kunskapen om hwilka sten och malm arter finnas i et

Land, öpnar then underjordiska Skattkammaren, som städse förblifwer

en af Swea Rikes dyrbaraste klenoder. Kunskapen om watnena i ett

Land samt om theras egodelar och lägenheter räcka äfwen oskattbara

förmoner. Utan sådana kunskaper är Öfwerhetens eller Magtägande
Ständers högsta ömhet för Landet ej i stånd at sätta thet i flor och

anseende öfwer thes innerliga wärde, icke eller förmå the föra inwå-

narne til then sällhet och beqwämliga lefnad, som Naturen afsett til

theras lott. Riksens Högl. Ständer hafwa redan gått in i then tankan,
at Thstona Naturalis öfwer wårt Land til thes nogaste känning bör för-

fettas, Til then ändan hafwa Riksens Ständer anbefalt then för diup
insicht och mogen erfarenhet uti the tre Naturens, neml. diur, wäxt och
sten, Rikena wida berömde Archiatern och Professoren Linn/EUS, at

göra resor öfwer Gottland och Öland, samt Wäster Göthland och Dals-
land, hwartil honom resepenningar af thet allmänna blifwit beståddc.
frukten af thes resa til Gotland och Öland wisar bem:te Archiaters
theröfwer på trycket utkomna, wackra, utförliga och med flera nya
gagnefulla rön uptäkta beskrifning.

Nyttan af thes anstälte resa til WästerGötland och Dalsland lärer
tiied thet första blifwa allmänt bekant af benämde Archiaters under
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prässen nu liggande beskrifning theröfwer, som ännu flere nyttige på-

fund än then förra innehåller. Bägge förtiena Högl. Deputationens

åtanka och sätta thet allmänna i förhoppning, att the theruti införde

rön blifwa til allmän och enskild fördel bedömda.

Jag underställer hörsammast, om icke bem:te Archiater och Pro-

fessor må anbefallas, at på allmän bekåstnad fortfara med sådane resors

förrättande samt i nästkommande sommar befara Skåne, hwarest jag genom
resande funnit mycken anledning så wäl til gips, hwilket nu årligen

kåstar Riket snart En tunna Guld, tå thet utifrån införskrifves, som ock

til flintor af finare arten, hwilka årligen utdraga ongefärligen 12000

dir k:mt.

C, Härleman.

\



LINN/EI ansökan hos Upsala universitets kansler om
uppskof med resan till Skåne.

Durchlautigste Allernådigste Arffurste.

Att Hans Kongl. Maij:t genom skrifwelse till Eders Kongl. Höghet,

hwilken Eders Kongl. Höghet under d. 17 Februari sistledne Consisto-

rio i nåder föreständigat, täckts förklara thes Nådigste wählbehag öfwer

the ringa arbeten, jag likmätigt min undersåtliga plicht, i afseende på
fäderneslandets nytta, giöra kunnat, thet erkiennes med underdånigst

wördnad för then största Kongl. Nådh, som en undersåte någonsin kan

wederfaras.

Hans Kongl. Maijitts Nådigste befallning att then samma, genom
en uti instundande sommar till Skåne och andra orter i riket anställande

resa, fortsätta, är i lika måtto för mig then kraftigste förbindelse och

upmuntran, att med fulkomligaste åtrå hädan effter söka, att i hela

min lifstid uppoffra hälsa, krafifter och all förmåga till winnande af Hans
Kongl. Maijitts och Eders Kongl. Höghets ofwan högst bemite owärder-

liga nåd och åtanka.

Hwad nu thenna mig i sommar i nåder anbefalte resan beträffar,

så ehuru wähl jag med all undersåtelig undergifwenhet högst berörda

Hans Kongl. Maijitts Nådiga willia ärnar ställa mig till underdånigst

äffterlefnad, har dock inför Eders Kongl. Höghet jag härmedelst i un-

derdånighet berätta bort, huru som i anseende till then apparatus af

åtskillige nödiga instrumenter, som til hwariehanda röns anställande

ärfodras, hwilka eij så snart kunna blifwa färdiga, mer mälte resa eij

torde med den förmon och nytta, som åstundas, nu i sommar företagas,

så mycket mindre, som till thetta ändamålet warit oundgängeligit, at

jag redan wid thenna årstiden mig uti orten infunnit, på det jag, ibland

annat, måtte kunnat få see hela processen af åkerbruket.

Hwarföre hos Eders Kongl. Höghet jag i underdånighet får an-

mäla, thet jag icke allenast måst lofwa min private information i thenne
sommar åt en Monsieur Missa, som nu lärer wara på wägen hit ifrån

f^aris, utan ock att min närwarelse wid then renovation af ena flygelen

på orangeriet, som i sommar, till wäxternas alt för myckna trängsel,

kommer att ske, torde wara aldeles nödig. Såsom jag ock nu för tiden
^ar åtskilliga arbeten under händer, såsom liortus Upsalicnsis, Systcma
Nalurce aicct., som nu äro under trycket och således ej kunna, utan
förläggarens största skada, afstadna och uppehållas. Hwar till kom me,

the twänne andra arbeten. Materia Medica och Systcma Morhonnn

,

som redan äro af mig utarbetade, äfwenledes torde nu i sommar blifwa
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fultryckte och afdragne. De widlöfftiga experimenter, jag de förra åhren
begynt om hwad wäxter af Boskapen ätas och icke ätas, kunde jae
äfwen 1 sommar få tillfälle at fullborda til fäderneslandets och wår

iOeconomies wärckeliga nytta. i

Skulle fördenskull Eders Kongl. Höghet i anseende til ofwanför !

bemälte skiähl och hinder i nåder täckas tillåta, att jag får wara l^emma
'

uti nästkommande sommar, så kunde jag nästkommande åhr både i acht
taga tiden, såsom ock förut förse mig med alt, hwad til en slik resas *

nyttiga företagande kan erfordras. Hwilket är hwar om hoos Eders
|

Kongl. Höghet jag i underdånighet medelst thetta dristat anhålla. i

Eörblifwer med diupaste underdånighet till dödsstunden !

Eders Kongl. Höghets
|

underdånigste och

troplichtigste tienare
Upsala 1748
d. 22 Martii. Carl Linnacus.

Originalet finnes bland Kanslers-hancllingarna för Upsala universitet i Riksarkivet.
|
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Bilaga XVII.

LINN/EI uppgift om afståndet mellan Stafstenen I

och hafsranden.

I de af denna biografis förf. förut publicerade Bidrag till cn lefnads- 1

teckning öfoer Carl von Linné VIII fogades till den lemnade uppgiften ja

om 357 3/^ alnars afstånd dem emellan en not af följande lydelse:
j

»Förunderligt nog företogs ingen undersökning af ifrågavarande
j

förhållanden förrän nära 90 år derefter, då Professor Sv. Nilsson 1836 H

uppmätte afståndet mellan Stafsten och hafvet samt fann det icke vara,

såsom L1NN.ZEUS förmodat, ökadt, utan tvärtom rainskadt med ej mindre
{|

än 190 alnar. En af honom 1847 förnyad mätning visade en ytter-
||

ligare minskning på 7 alnar, hvaraf den naturliga slutsatsen måste blifva J

den, att under det landet i Skandinaviens nordligare delar höjer sig, i

så sänkes det tvärtom, och det ganska betydligt, vid Skånes sydkust, n

Emellertid hafva senare geologer (A. Erdmann, Holmström m. fl.) adop- Il

terat ett af J. H. af Forselles utan angifvande af några positiva bevis S
framstäldt påstående, att LiNNyiti siffra 357 är ett tryckfel i st. f. i 57 > R
hvilket åter nyligen blifvit bestridt af C. A. Lindvall. I stället för k
att bringa klarhet i »vattuminsknings» -frågan har sålunda Tanna-t åt i

göranden härvidlag snarare vållat strid och villrådighet.
|
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Att Linne var svag både i aritmetik och korrekturläsning, är onek-

ligt, men det förefaller dock minst sagdt underligt, om han ej skulle

hafva varit ytterst noggrann vid angifvande af en siffra, som han sjelf

framhåller såsom bestämmande för framtida afgörandet af en fråga, som

han med det lifligaste intresse omfattade. Dessutom är att märka, att

han under tryckningen af Skånska resan egnat de redan tryckta arken

en sorgfällig granskning, så att en utförlig tryckfelsförteckning meddelas.

Det var förf:s förhoppning, att i Linn.=ei handskrifna »protocoll» få

närmare upplysning härom, men så har ej varit förhållandet. Deri finnes

neml. hvarken siffran 357 eller 157, men väl en uppgift, att mätningen

försiggick med tillhjelp af ett tåg, och att »ifrån Stafsten till wattubryd-

I nan war 13V2 tåg. Hwart tåg war efter min käpp 7 och 3 fjärdedels

I

käppar, hwilket kan reduceras efter alnemått.» Men huru lång var

,
käppen? I samlingarne å Hammarby förvaras fyra käppar, som hafva

tillhört Linn.5;us, nemligen den på ålderdomen använda »hvardags-

käppen», en riinstaf, en af vinstock och hans »helgdagskäpp», och

dessa äro respektive i och 10 i och 12 i och 12 samt I

och 17 YS) aln och decimaltum.^ Säkerligen har dock ingen af dessa

begagnats under skånska resan, och ej otroligt är, att den vid Stafsten

använda käppen var något liknande den >>8-kantiga käpp, på hwilken

wensurcB utsattes» och som han medförde under Lapplands-färden. Att

en dylik ingick i »then apparatiis af åtskillige nödiga instrumenter, som
til hwariehanda röns anställande ärfordras», hvarom han i en skrifvelse

till kansleren d. 22 Mars 1746 talar, är ej osannolikt. Att ens till-

närmelsevis bestämma längden på denna, om en sådan begagnats, är

naturligtvis numera omöjligt.» —
Med anledning häraf har jag haft nöjet mottaga flera bref, hvari

framhållits, att om siffran 157 3
/^ är den rätta, käppens längd varit i

det närmaste i V2 3,ln, d. v. s. nästan alldeles lika med Linnes »hvar-

dagskäpp», under det att med fasthållande af siffran 357 3
/^

längden

skulle blifva ungefär 3 alnar, hvilken endast kan finnas hos »en stake,

så lång, att den väl knappast kan få namn af käppD. Detta talar så-

ledes för det berättigade i att antaga ett tryckfel af 357 i st. f. 157.

Härmed äro dock svårigheterna ej lösta. Såsom i ett par bref

påpekats, följer häraf, att undertidrymden 1749— 1 836 afståndet skulle

hafva ökais med omkring 10 alnar, men under 1836—47 minskats

7 alnar. Antagandet af ett tryckfel nödvändiggör alltså äfven anta-

gandet af mycket oregelbundna nivåförändringar, under det att med
fasthållande af siffran 357 3

/^
nivåförändringarna blifva tämligen nära

proportionella mot tidsintervallernas storlek.

Ett nytt, mycket beaktansvärdt försök till gåtans lösning har läm-
nats af lektor I. Damm i ett bref, hvari bland annat yttras;

» Om en hypotes om misskrifning skall göras, så undras mig, om ej

en annan lika rimlig sådan kan framställas. Kanske kan det nämligen
vara rimligare, att en felskrifning finnes i det handskrifna »protocollet».

( Y
' Kn käpp, som på auktionen efter Linné inköptes af hans lärjunge

Jon. WiNBOM och nu äges af dennes sondotters son docenten I. Hedentus,
h^r en längd af ej fullt eller litet öfver i aln och 14 decimaltum, allteftersom
en fioppskopigg medräknas eller icke.
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Granskar man de ur detsamma anförda orden, så tyckes, som om
IJNNÉ vid uträkningen icke förs! reducerat hela afståndet till käppläng-
der och sedan gjort dessa till alnar, utan tvärtom först beräknat tågets
längd i alnar och sedan multiplicerat med 13 ^2- Antagligt är ock,
att han, om produkten blef för ojämn, för bekvämlighets skull något
litet afrundat densamma.

I.åt oss nu antaga, att antingen uppgiften 13 ^2 eller uppgiften

7
3
/^^

beror på misskrifning, och undersöka, hvilken felaktighet under
sådant antagande kan vara rimligast, allt under förutsättning, att afstån-

det 357 3
/^ alnar är det rätta,

1431
357 och 1431 = 27 X 53.

Har alltså talet 1431 uppkommit genom verklig multiplikation utan

efterföljande jämkning, så har man ej många möjliga faktorer att välja

på. Nu är tåglängdernas antal just hvilket otvunget förklararfaktorn
„4.4. - t/ / OT / \ - 1 1» .

^
Antag därför, att uppgiften 13 ^2 (= är riktig; huru långt

skulle då hvart tåg vara? Svar

:

1431
27/2 = 26 Y2 aln. Detta är

ju ett enkelt och passande värde. Antages nu, att L;s käpp varit

ungef. I aln, så ger detta 17 3/^ käpplängder och ej 7 3/^; i X
17^/4 är nämligen 26 s/g, hvilket alntal L. mer än väl kan hafva af-

rundat till 26 ^/2. Och enligt det ofvanstående är det just det troliga,

att L. räknat ut ett skapligt noggrant värde på tåglängden och sedan

multiplicerat med antalet tåglängder. Vidare: just det, att käpplängderrN

varit jämnt i aln -— kanske därigenom, att den räknats efter »ut-

satte mensuras», under det att själfva käppen varit något längre —
lämnar en förklaring, huru L. kunnat afglömma att anteckna en så l

viktig uppgift, som denna käpplängd, hvilken han naturligtvis utan

svårighet en gång för alla haft i minnet. En mera ojämn hade han

förmodligen ej försummat anteckna.

Gör man en liknande undersökning angående det hypotetiska af-

ståndet 1573/4 alnar, så finner man, att, enär 1 57 3
/^
= ^3 i/^ och 63

1

icke kan uppdelas i faktorer, det icke finnes någon möjlighet, att L.

kan ha funnit detta tal direkt ur en enkel multiplikation utan efter-

följande jämkning.

Naturligtvis kan ingen säker slutsats dragas af ofvanstående. Men
hypotesen om 17V4 ^ 7 V4 ^"^^åste få anses minst lika sannolik,

som hypotesen om 157 V4 ^ 357 V4» eftersom den i själfva ver-

ket förklarar mera.»

Så långt lektor Damm. Härtill må blott läggas, att vid förnyad

granskning af Linnes manuskript det befunnits, att den något slarfvigt

skrifna siffra, som blifvit tydd som 7, har en så egendomlig form och

är framtill försedd med ett så långt, nedåt gående streck, att det icke

är alldeles omöjligt, att den måhända bör läsas som 17.
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IX.

LINNÉ såsom lärare. — Hans lärjungar och förhållande till dessa.

Den 25 oktober 1741 utfärdade Upsala universitets rector

magnificus, professorn And. Boberg, ett latinskt program, hvari

han inbjöd allmänheten att den 27 kl. 9 f. m. talrikt infinna sig

i större Carolinska lärosalen för att afhöra den likaledes latinska

föreläsning, hvarmed den nyutnämnde professorn Carl Linn^US
skulle tillträda sitt ämbete. Föreläsningen handlade om de upp-

täckter, som kunde göras, och det gagn, som borde vinnas genom
naturvetenskapliga resor inom fäderneslandet, och därvid fick han

tillfälle att meddela det viktigaste af hvad han själf under dylika

färder iakttagit. Och sedan han sålunda »med wanlige Ceremonier

enligit Kongl. Constitutionerne uti Academien tagit sin introduc-

tion och samtelige H:rr Consistoriales woro til Consistorium åter-

komne, aflade wälbem:te H:r Professor Juramentum Assessoris Con-

sistorii och intog sit rum och säte wid bordet».
^

Härmed var Linnés professorsverksamhet börjad. Det ab-

norma förhållandet ägde dock därvid rum, att både han och hans

ämbetsbroder N. RosÉN blifvit utnämnda till lärare i vetenskaper,

at hvilkas studium de själfva föga, men ämbetsbrodern företrädes-

vis ägnat sig. De ingingo därför (d. Vn) till kanslern med en

gemensam skrift, hvari framlades ett »förslag till repartition af

Föreläsningarne oss emellan», så att RosÉN skulle åtaga sig

^ Cons. acad. prot. ^7io
Linné. //.

' C
'

'I.

I
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»Praxin medicam, Anatomien, Physiologien, Pathologien och Chy-
mia Pharmaceutica», under det att Linné däremot skulle »in-

formera uti Botaniquen, chemia metallurgica, semejotica, Diae-

tetica och Materia medica samt at antaga intendencen öfwer Bo-

taniska Trägården». Härtill fogades: »Som wij härwid endast

hafft afseende på hwad hwar af oss med största nöje drifwer och

synes wara mäst fallen till; så lefwa wij ock i den ödmiuka för-

tröstan, at Eder höggrefwelige Excellence anser detta som ett

prof af wår hiärteliga åtrå till at med förenade kraffter bringa

Studium Medicum härstädes i anseende \» Sedan Consistorium

(d. ^Vii) härtill förordat bifall, blef denna ämnesfördelning d. 21

jan. 1742 af kanslern fastställd, med hvilken dag alltså LiNNÉ
nått fram till den plats, som han så ifrigt eftersträfvat.

Sin första föreläsning efter installationen höll LiNNÉ d. 2

november 1741, och sedan fortsatte han till slutet af 1776 med
aldrig slappnande nit, så att han, såvida han ej af bortovaro från

staden, sjukdom eller andra laga hinder därifrån afhölls, aldrig

försummade en enda lektion. Tvärtom använde han till lärjungar-

nas undervisning vida mera tid, än hvartill han genom lag var

förpliktad. Utan fruktan för nedsättande omdömen kunde han

därför förklara: »Med hwad flit jag sökt drifwa min Profession,

lämnar jag andra att dömma.» Hans ifver eller rättare fröjd att

få undervisa var i själfva verket så stor, att om han än vid vår-

terminens slut (strax före midsommar) kände sig öfveransträngd af

det myckna arbetet, så dröjde det endast ett par veckor, innan

han klagade, att »jag leds nu så mycket wid ferier, som jag för

ut trotnat wid arbete».
^

De enligt lag honom tillkommande föreläsningarne höllos hela

tiden kl. 10 f. m. i Gustavianum, vanligen på dess större lärosal;

endast någon enstaka termin utbyttes denna lokal mot »hemma i

Botaniska huset», emedan vid föreläsningarna »en hop wäxter

böra för de studerande tillika upwisas, hwilcka icke utan både olägen-

het och fara skulle eljest bäras både till och från Academien». ^ Mot

vårterminens slut, stundom ock under höstens början, utbyttes

katederföreläsningarna mot demonstrationer af trädgårdens växter

och djur eller vid ful väderlek af »alla de underlige Diur, som

äro bewarade uti Museo Academico». ^ Äfven under den öfriga.

tiden inställdes någon gång föreläsningen, och i stället demonstre-

^ Riksarkivet: Upsala Kansl. Embis handl. I 74 i-

® Bref till A. BÄCK 1761.

® Cons. acad. prot. Vk, 1757.
* Koncept till föreläsningsanslag; orig. i Linn. Soc:s bibliotek.
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rades någon sällsynt, i trädgården blommande växt. Särskildt

försummade han ej, då tillfälle därtill gafs, att förevisa -»Musa

jiorens-i) (blommande pisang), som var honom kär sedan imgdoms-

dagarna på Hartecamp.

Jämsides med denna offentliga, lagbestämda undervisning

fortgingo normalt hans privata kollegier, hvilka höllos i hans egen

bostad. Härtill manades han dels af eget nit och lärjungarnas

lifligt uttalade önskningar, dels ock antagligen af den pekuniära

vinst, som härigenom erhölls, och som lämnade ett välkommet till-

skott till den knappa lönen.

Acadbau SuncHusCAP-OLINSKA Acajqemibk

Carolinska akademien och Akademiska sjukhuset; i bakgrunden Skytteanum.

Efter kopparstick af Fr. Akrelius.

Vid dessa både föreläsningar och kollegier hade LiNNÉ, i syn-

nerhet i början af sin professorstid, att glädja sig åt en åhörar-

skara, så stor, att det ej kan undgå att väcka förundran. Ehuru
han var professor i medicinska fakulteten och således hade endast

dennas i .synnerhet i början mycket fåtaliga lärjungar ^ att exa-

minera, hade han dock bland sina åhörare många, som tillhörde

de andra fakulteterna, så att få bland hans ämbetsbröder hade så

stort auditorium. Af åtskilliga ännu i behåll varande åhörare-

^ Ehuru deras antal år efter år tillväxt, utgjorde de ännu så sent som
^ 7^7 ej flera än 24 (Med. Fak:s protokoll).
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förteckningar ^ finner man, att endast då ett så speciellt ämne
som de från djurriket hämtade läkemedlen behandlades, sjönk antalet

ned till omkring 20, men däremot, då föreläsningen gällde Systema

morborum och andra rent medicinska ämnen eller Philosophia

boiaftica kommenterades, var de antecknade åhörarnas antal 50— 60.

Ännu större var detta, då naturalhistorien (särskildt djurriket) be-

handlades, men utan gensägelse mest lockande voro dock föreläs-

ningarna om »dieten». Så t. ex. åhördes dessa vårterminerna

1748 och 1756 af respektive 144 och 1 01, till hvilken förstnämnda

siffra dock fogats anmärkningen: »dubbelt flere auditores har jag

hafft publice, än de sig anteckna låtit» — och detta under en tid,

då studentantalet ej uppgick till mera än 5 å 6 hundra. Äfven

om under själfva föreläsningarna bänkarna någon termin voro gle-

sare besatta, så infunno sig, så snart de alltid populära demonstra-

tionerna började, så många, »som fått någonsin rum uti auditorio».^

Största tillströmningen till föreläsningarna synes hafva varit vår-

terminen 1760, ity att på listan då finnas antecknade ej mindre

än 239 studenter, men orsaken härtill får nog ej tillskrifvas ute-

slutande vetenskapligt intresse, utan därjämte pommerska kriget; som

studenter voro befriade från utskrifning, steg nämligen de vid univer-

sitetet då närvarandes antal så betydligt, att LiNNÉ i sitt pro-

gram vid rektoratets nedläggande angifver detsamma till ej mindre

än 1,500.

Hvad åter angår deltagarne i de privata kollegierna, är det

svårare att uppgifva något bestämdt. Endast för vårterminerna

1748 och 1754 hafva exakta sifferuppgifter, nämligen 165 och 88,

anträffats, men en hans lärjunge ^ har meddelat, att »i de private

Collegierne hemma uti dess Sal, måste de sist kommande hålla

till godo rum i förstugan för trängsel». Ehuru de i Medicinska

fakultetens matrikel under hela hans tid inskrifna studerande upp-

gingo endast till 3.'] 4, måste därför det sammanlagda antalet af

hans lärjungar säkerligen uppskattas till många tusen.

Denna naturalhistoriens (och medicinens) storartade uppblomst-

ring vid Upsala universitet var säkerligen en följd af flera sam-

verkande orsaker. Den långa tid, som dessa ämnen till följd af

professorernas ålderdom och sysslande med andra vetenskaper be-

funnit sig nästan fullständigt i lägervall, gjorde, att, då LiNNÉ

* Riksarkivet: Ups. Kansl. Enib:s handl. samt Academica Upsaliensia.

* I bref till Bäck d. ^754 uppgifver han, att de sagda dag vid verk-

ställd räkning befunnits vara omkring 250 .

* J. G. ACREIv, Tal o?n Läkarevetenskapens grundläggning och tillväxt s. 156-
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med lif och lust började sin undervisarverksamhet, så godt som

allt, hvad han meddelade, ägde nyhetens behag och lockelse.

I en synnerligen intressant uppsats från 1783: Berättelse och Tan-

kar om Academie^i i Upsala af Prof. Dan. Melanderhjelm^
omtalas bland annat, att LiNNÉ »kunde présentera Botaniken och

Historia Naturalis såsom ett nytt och nästan okändt wärk, och man

giör sig vanligen gerna den mödan att springa efter det, som är nytt

och obekant .... Att i Sverige få se en ros från Gap, en Amaryllis

från Asien, markattor och ormar från Afrika och papegoier från

America räknades för underwärk, som ingen annan än LiNNÉ

kunde upwisa. Alt detta woro låckande motiver för en mängd stu-

derande ungdom här wid Academien att något initiera sig i denna

slags naturkunnigheten.» Naturens bok hade förut varit tillsluten för

studenterna, för hvilkas flertal teologi och de döda språken utgjorde

a och o, och nu fingo dessa med ens ögonen öppnade för allt det

sköna och beundransvärda, som öfverallt mötte dem i den omgifvande

naturen. Det lilla, som de förut kände om denna, hade de inhämtat

ur gamla författares skrifter, hvilka de nu till sin öfverraskning funno

vara späckade med löjliga fabler och barocka uppgifter. Genom
Linnés undervisning var det, som töcknet skingrades och naturens

rika fält solbelyst trädde fram för deras förvånade blickar. Och
till honom blickade de upp såsom till en kunnig vägledare, som för-

mådde »wid ett nytt lius i Naturkunnigheten föreställa den dråpe-

ligaste inrättning, som naturens Herre giort här på jordklotet till

att upplyfta menniskan till sin förundran, till hennes eget nöje

och till alla de förnödenheter, hon kan winna af det, som henne

blifwit förlänt». ^ Och dessutom — att hafva åhört LiNNÉS före-

läsningar var ett minne för hela lifvet, som studenten gärna önskade

taga med sig, då han lämnade universitetet; »LinnéS lärjunge» var

en äretitel, som han ej ville försaka.

En härmed synnerligen kraftigt samverkande orsak är ock

lätt att finna i den under Frihetstidens början allt behärskande

utilitarismen. På alla upptänkliga sätt och med alla till buds

stående medel sökte man främja landets ekonomiska utveckling,

sa att det — så vidt möjligt vore — skulle kunna själft produ-

cera, hvad det behöfde, och sålunda göra sig oberoende af främ-

lingar samt låta, större delen af det mynt, som annars ginge i ut-

länningars fickor, stanna inom landet. För uppnående af detta,

säkerligen väl sangviniska, men om varm fosterlandskärlek vitt-

^ Up.s. bibhs. mscrpt bland Sami. till Ups. univ:s historia.

‘ Inbjudning till deltagande i privat kollegium (antagligen 1752); orig.

^ hinn. Soc:s .samlingar.
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nande mål litade man i hög grad på naturvetenskapernas, särskildt

botanikens, hjälp; man var öfvertygad, att »den willaste ödemark,
uti hwilken knapt en sparf skulle kunna -föda sig, kan igenom god
oeconomi blifwa det härligaste land», ^ De, som från universitetet

utgingo med kunskaper härutinnan och sedan ägnade sig åt prä-

stens eller skollärarens kall, ansågos böra till den stora allmänheten

sprida lärdomar, som kunde omsättas i reda penningar. Och hvad

medicinen beträffar, antog man — och säkerligen icke utan skäl —
att någon hjälp skulle kunna lämnas af icke-läkare, som vid sidan

af sina hufvudstudier inhämtat åtminstone någon kunskap härut-

innan. ^ Att sådan hjälp mångenstädes var välbehöflig, därom

vittnade läkarnes ytterst ringa antal, som gjorde anlitande af »kloka

gubbar och gummor» rentaf till en nödvändighet. Genom an-

vändande af inhemska eller inom landet odlade läkedomsväxter

skulle ock en icke obetydlig besparing kunna göras, och genom

ett förnuftigare lefnadssätt samt iakttagande af hittills föraktade

föreskrifter med hänsyn till mat, dryck, kläder, bostäder m. m.

skulle hälsa och långt lif vinnas. I alla dessa afseenden var LIN-

NÉS undervisning afsedd att vara gagnelig, och detta torde varit

förnämsta orsaken till den ifver, hvarmed anteckningar under före-

läsningstimmarna gjordes och sedan afskrefvos för att spridas om-

kring i landsbygderna. De tjänstgjorde där såsom läroböcker och råd-

gifvare samt hafva såsom sådana säkerligen varit af stor betydelse.
^

För sin egen del var Linné, liksom öfverhufvud taget i bör-

jan alla andra till hattpartiet hörande, lifligt öfvertygad om dessa

åsikters och sträfvandens fulla berättigande, och han underlät ej

heller att ingifva de studerande en fast tro härpå. Det stora och

allmänna anseende, som han åtnjöt, gjorde ock, att dessa åsikter

mer och mer spriddes och rotades hos allmänheten, i synnerhet

som den tidens tidningar ej underläto att framhålla hans äfven i

detta afseende förtjänstfulla verksamhet.
^

^ Memorial af Linné i Cons. acad. d. ^®/i2 1746.

^ Till direkt gagn för blifvande präster voro Linnés »Föreläsningar om

Sjukdomars kännande, hållne privatim uti 12 lectioner».

® Sådana, vanligen mycket omsorgsfullt förda och vackert renskrifna,

framför allt i »dieten» och djurens naturalhistoria, finnas ännu i ett ganska

stort antal i behåll, dels i in- och utländska offentliga bibliotek, dels hos en-

skilda samlare.

* Såsom ett fullödigt uttryck af dåtida uppfattningar och förhopp-

ningar må följande här anföras ur Lärda tidningar för 1746 s. 61. Efter att

hafva omtalat, att Linné i ett kollegium »\\n.l lära sina Auditores at känna alla-

handa saker, som Fäderneslandet frambringar, af Örter, Trän, Gräs, Mossar,

Djur, Foglar, Fiskar, lusecter, Stenar och Jordarter, med et ord alt hwad
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Till de redan afgifna orsakerna till talrikheten af LiNNÉS

lärjungeskara kan ytterligare läggas en, och denna förvisso ej

den minst verksamma, nämligen hans egen sympatiska personlig-

het. Denna gaf ock sin prägel åt hans föredrag, som hade en

nästan magisk tjusningskraft, utan att kunna på något sätt sägas

;

vara glänsande eller högtrafvande. Tvärtom var det i hög grad

I

enkelt, stundom rentaf naivt, men friskt, lifligt och ej sällan be-

;

lyst af snilleblixtar samt härigenom bildande en bjärt motsats

till det torra uppläsandet af ofta upprepade, skriftliga föreläsningar,

hvarmed de flesta professorerna^å — och ännu länge därefter —

I

undfägnade sina åhörare. Bästa föreställningen om hans föreläs-

ningar erhålla vi af skildringar, som några hans lärjungar lämnat.

Så skrifver en (J, G. Acrel): »Uti lärostolen hade han en sär-

skild och honom aldeles egen vältalighet, hvilken, ehuru den ej

var understödd hvarken af så synnerlig stark eller välljudande röst,

ej eller af språkets förnämare uttal (ty han bröt på Småländske

dialecten),^ undgick likväl aldrig at i högsta mon intaga sina åhö-

rare. Han viste at gifva orden uti sina korta meningar den vigt

igenom uttrycket, at omöjeligen någon kunde undgå at öfvertygas

om det han förestälde. Den, som hört honom läsa öfver Inled-

ningen til Systema Naturce^ öfver Deus, Homo^ Creatio, Natura

etc., blef mera rörd än af den vältaligaste Predikan. Jämte denna

förmåga at öfvertyga hade han ock förmon af et oförlikneligt

minne och en redighet i sina tankar, så at af et litet utkast, på et

kortblad, kunde han framföra et långt Tal eller en Lection. Säl-

lan voro hans Lectioner skrifne på större blad än en aflång pap-

pers-rimsa, den han höll viken imellan fingrarne, och med tummen
utmärkte sista stället, där han slöt.» Fullständigt härmed öf-

verensstämmande är Sv. Hedins skildring, hvarför ur denna

endast må tilläggas: »Han blandade qvickhet och grundlighet så

förundrandsvärdt, att både nyfikenheten och förståndet voro till-

fredsstälde .... Talade VON LiNNÉ om Skaparens Storverk och

I

som finnes i de 3 Naturens riken», förmäles, att »uti detta Collegio skal hau
gifwa wid handen det, som tjenar til föda, husgeråd, gräswäxt, plantagier,

färgerier, Manufacturer, Hus-Medicine, Apothequer, eller hwad som hälst ska-

deligt wara månde för människor, djur, åker, äng etc., at de, som med tiden

komma at wistas på landet, måge wara i stånd at uphjelpa oeconomiam pri-

vatam; at lära sine sockneboer, hwad de skola tilgripa wid dyra år, wid åt-

skillige sjukdomar, wid en swag oeconomies förbättrande, och äudteligen at

de måge sjelfwa kunna til K. Wetenskaps Academien insända hwad märk-
"wärdigt förefaller och det rätt beskrifwa».

^ Detta gjorde sig ock märkbart i hans skriftspråk, hvari sådana pro-

vinsialismer som ktössa, tröttna o. s. v. ofta nog påträffas.
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Majestet, så målades vördnad och förundran i allas ansigten . . . .

Talade han åter om Diaetens föreskrifter, så lät Han ofta sina lär-

jungar skratta öfverljudt vid målningen af modets dåraktiga
nycker, och under ett lätt och behageligt skämt bibringade
Han de nyttigaste lärdomar rörande helsans skötsel och bibe-

hållande.»

Det fanns dessutom ännu ett, som lockade lärjungar till ho-

nom, nämligen de botaniska ströftåg, som han i slutet af vår-

terminerna med sina lärjungar företog i Upsalatrakten. Dessa be-

römda '>'>Herbationes Upsalienses-i>, under hvilka dock ej blott väx-

ter, utan ock djur, bergarter »och alt hvad hans muntra sällskap

kunde öfverkomma» ^ af honom demonstrerades, skildras af en

deltagare däri (J. G. Acrel) sålunda: »De botaniske excursio-

ner, som han hvarje sommar anstälde, voro ej mindre lysande och

roande för ungdomen, än nyttige at upelda hug för Natural-

Historien. De skedde efter en viss ordning, som uti dess Dispu-

tation, Herbationes Upsalienses kallad, blef utstakad, och anstäldes

til 8 ställen omkring staden. Vid denna tid räknade han ej mindre

än 2 ä 300, som följde sig ut på marken, alla klädde i en viss

lätt drägt af linne, försedde med alla nödvändigheter til Örters

och Inseeters samlande. ^ Af sina åhörare utvalde han sjelf visse

godkände Embetsmän; t. ex. en var Annotator, hvars görmål var

at upskrifva det han dieterade, enär något nytt föreföll; en annan

var Fiscal, som hade upseende på trouppens discipline, at ej nå-

got oordenteligt föreföll; andre voro tilsatte Skyttar at skjuta

foglar m. m. Samlingen skedde altid på utmärkta ställen, där

han sjelf gärna var bland de första, och tillhöll dem at plikta,

som kommo sent. Under hvarje excursion voro utsatte vissa

hviloställen, dit de kringspridda Studerande samlades, och där

hölls Lectioner öfver det förnämsta, som de samlat. Sedan ung-

domen således ifrån morgonen til aftonen ^ förlustat sig på mar-

ken, skedde åter marchen til staden, då deras Lärare gick främst

i spetsen och ungdomen i trouppe marcherade efter honom med

Valthorn, Pukor och Fahna igenom staden ned til Botaniske

huset, där et mångfaldigt Vivat Linnc^us! slöt den dagens nöjen.

Denna munterhet, hug och ifver hos ungdomen at höra honom

n

^ Bäck, Aininnclsetal s. 44.

" »Uniformen var en liten tröija och bussaroner. Vapnen inseethofvar

och knappnålar. Trophéerne blomsterkrantsar och fjärillar, med dessa knapp-

nålarne i hattarne upfästade.» (MEItANDERHJEIvM, anf. st.)

^ Dessa utflykter företogos onsdagar och lördagar kl. 8 f. ni.

—

9 e. tn.

Med hans tilltagande ålder förkortades de dock till 5 ä 7 timmar.
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lockade ej mindre utlänningar än inlänske Herrar ^ at deltaga i

dessa nöjen.»

De ställen, dit ströftågen årligen anställdes, voro Gottsunda

och Vårdsätra, Ultima och Liljekonvaljeholmen, Håga, Danmark

Carl Linnaeus.

Efter gouache-porträtt, tillhörigt hans dotterdotters dotterson professor T. Tullberg. 2

och Xontuna, Gamla Upsala och Vitulfsberg, Vaxala jämte

^ Bland dessa finnas nämnda grefve JOH. Gyeeenborg, Commercerådet
Jon. Ahbström och Malteserriddaren Sagramozo.

^ Detta porträtt ligger till grnnd för det af J. M. BernigroTh i Deip-
zig 1749 i koppar stukua, å hvilket dock en omkastning ägt rum, så att dess

högra sida blifvit den venstra och tvärtom. Om sagda, för Deipziger-uppla-

gan af Systema nnturoe förfärdigade kopparstick, som äfven intogs i Philoso-

phia botanica, har LinnÉ vitsordat: »Portraitet, som står framför rhilosophia

^otan/ca 1751, är ibland de bästa» — naturligtvis under Dinnés mannaålder.
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Jälla och Törneby, Husby jämte Börje och Kättinge samt till

sist det längre bort belägna Jiimkil, där Sceptrum Carolinum ut-

gjorde förnämsta blomsterskatten. Äfven stadens gator och öppna
platser fingo lämna sin tribut af de ogräs och ruderatväxter, som
där yppigt frodades. Någon enstaka gång styrdes kosan dess-

utom till Funbo-Löfsta, hvars ägare, Linnés vän och beundrare

baron Sten Carl Bjelke, ej blott förevisade sina betydande

odlingar af införskrifna växter, utan äfven rikligen undfägnade den

glada och matfriska skaran. Af åtskilliga ännu i behåll varande

»protocoll» från dessa ströftåg kan man göra sig ett ungefärligt

begrepp om arten af detta slags undervisning, äfven om däri sak-

nas den inspirationens glöd, hvarigenom LiNNÉ så väl förstod att

elda sina lärjungar. Såsom profstycken lämnas i bil. XVIII
några utdrag ur dylika protokoll, hvilka torde vara tillräckliga för

att förklara det annars nästan gåtlika i den allmänna hänförelsen.

Man finner nämligen däraf, att han ej åtnöjde sig med att helt

naket angifva de anträffade föremålens namn med bifogande at

några torra, terminologiska eller systematiska notiser. Om hvarje,

äfven den obetydligaste växt- och djurart hade han något an-

märkningsvärdt att förtälja, än om egendomligheter i deras bygg-

nad och lefnadsförhållanden, än om deras användande i det prak-

tiska lifvet, än om deras betydelse för tolkningen af andra natu-

rens dunkla företelser. Och såsom krydda försummade han ej att in-

blanda små skämtsamma episoder, hvilka i sin mån nog äfven bi-

drogo till att hålla intresset vid friskt lif.

Den skildring af LiNNÉS undervisarverksamhet, som här

lämnats, gäller förnämligast de första tvenne decennierna af hans

professors-tid, om hvilka han själf säger, att »just nu hade wetten-

skapen kommit till sitt högsta». Därefter gjorde sig ett aftagande

mer och mer märkbart. Orsakerna härtill äro nära till hands lig-

gande; naturalhistorien var genom LiNNÉS och hans lärjungars

verksamhet ej längre något för den stora allmänheten obekant

och lockade därför ej längre genom nyhetens behag; de vidtsväf-

vande utilitetsförväntningarna hade bleknat, ^ och sedan LiNNÉ

under många år hade »med trälsam möda herboriserat med sina

disciplar», hade hans både kroppskrafter och själsspänstighet börjat

^ Vid riksdagen 1760— 62 vunno dessa åsikters tillämpning på det peda-

gogiska området ej längre gehör. T. o. m. Linnés vän C. Fr. Mknnandkr

uppträdde mot undervisning i naturvetenskapen, särskildt botanik, under

framhållande af det betänkliga i att »göra för mycket affär af detta studium».

Detta och de andra »widsträcktare och solidare wetenskaperna» borde ej före-

komma i skolor och gymnasier, utan sparas till högskolorna och akademierna.



1
1 ftaga. Följden häraf blef, att han visserligen fortfarande såg sig

;

'.'imgifven af hängifna lärjungar, men dessa blefvo alltmer endast

.lådana, som gjort natiiralhistorien till sitt hufvudstudium eller

com tillhörde medicinska fakulteten och därför måste underkasta

big examen i LiNNÉS läroämnen. Naturligtvis kunde han ej utan

ett visst vemod se detta, och det var för honom en ringa tröst,

latt »det går med wettenskapen, som med Cynosurns cceruleics; hon

wissnar, där hon begynts, men widgas alt omkring». ^

Bilden är onekligen träffande. Genom LiNNÉS undervisning

>och skrifter hade naturalhistorien både inom- och utomlands vun-

nit allt flera och ifrigare idkare och vänner, men samtidigt gles-

nade de förr så täta åhörarskarorna kring hans kateder. I viss

niån hade dock kvaliteten ersatt kvantiteten. De till andra fakul-

|

<teter hörande, som blott af nyfikenhet eller hastigt uppblossande,

imen ock hastigt slocknande ifver infunnit sig, sågos nu knappast

.mera, men däremot saknades ej sådana, som på allvar och af fast

rotad böjelse ägnade sig åt naturens studium. Och dessas antal

•förstärktes genom en mängd utlänningar, hvilka, trotsande de be-

'svärligheter, som det för dem främmande språket samt resans af

:den tidens dåliga kommunikationer vållade längd och veder-

rmödor förorsakade, kommo för att ur LiNNÉS egen mun erhålla lös-

n ningen på många naturens gåtor. Ryktet om hans framstående

1 . lärareförmåga hade nämligen spridt sig vida omkring, så att

ffrån fjärran länder— t. o. m. från Nord-Afrika, Sibirien och Ame-
r rika — kommo kunskapstörstande män till det lilla, oansenliga

1 Upsala. Först kom då och då en eller annan, men från och med
1758 förgick intet år, då ej någon, vanligen flera utlänningar där

I uppehöllo sig, uteslutande för att få vara LiNNÉS lärjungar. Nå-

t got sådant hade Upsala universitet förut ej skådat. Det är där-

t för helt naturligt, att detta skulle väcka stor uppmärksamhet,

i glädje och stolthet i hela landet; hans ämbetsbröder fröjdade sig

* åt den glans, som spreds kring det gamla lärosätet, äfven om
hos en och annan — ty så förmäles äfven — känslor af afund

* Bref till J. O. Hagström 7g 1774- — Orn detta gräs, nu kalladt Ses-

leria ccerulea, yttras i Ölands- och Gotlandsresan s. 66: -aElf-danser sågos åtskilliga

• nedan för Bandtborgen i ängarna, så större som mindre; när man noga dem
' examinerade, fandt man, at de endast bestodo af Cynostiro bractcis infegris eller ett

f gräs med blå blad, som kryper i ring. När detta gräset wäxer på en mager äng,
' synes det afmåla en blå ring, den enfaldiga folket trodt förordsakas af Elfwars
' dansande. Physici liafva det tilskrifwit en underliggande jord, exhalationer
I eller ock hästars stallande. Men bär blef saken klar, at Elfdansar intet annat
' nro, än förenämde gräs, som ifrån centro utwidgar sig på alla sidor och änte-

^igen förswinner mit uti, at således blifwer en ring.»



ej kunde alldeles undertryckas. Stadens invånare kunde ej annat ^

än med belåtenhet se de ekonomiska fördelar, som härigenom )

tillskyndades det lilla samhället, i synnerhet som främlingarna ej i<

gjorde blott korta visiter, utan ofta kvarstannade flera år.

Om Linné med glädje och en viss grad af stolthet såg detta
5

utlandets erkännande af sin vetenskapliga storhet, så är väl detta •

icke något, hvarför han bör klandras. Säkert är, att han för att j

gifva främlingarna full anledning till belåtenhet icke sparade hvar-
i

ken tid eller möda, ja ej ens pekuniära uppoffringar. Många af i

dem fingo afgiftsfritt intaga sina måltider i hans hem, och betal- (

ningen för lektionerna lämnades åt deras eget godtfinnande. Så ;•

t. ex. berättar tysken GiSEKE, att då han vid afskedet ville lämna ;

en svensk sedel såsom honorar, vägrade LiNNÉ bestämdt att mot- t

taga densamma, och först efter G:s upprepade böner sade han:
|

»säg mig uppriktigt, är Ni förmögen; behöfver Ni ej dessa pen- |

ningar för hemresan? Om så ej är förhållandet, så gif dem åt \
min hustru. Men är Ni behöfvande, så, hjälpe mig Gud (ita me

Deus, Linnés vanliga bekräftningsord), skulle jag ej taga en enda

slant af Eder!» På samma sätt ville han ej mottaga det allra

ringaste af Ehrhart, hvilkens lärare han under flera år varit.

»Ni är schweizare», förklarade han, »och till på köpet den enda

schweizare, som kommit till mig. Några penningar tar jag ej af ;

Eder, utan gör mig ett nöje af att gratis lära Eder, hvad jag vet.»

Liknande förtälj es ock om Fabricius och ZOEGA ^ samt torde

f. ö. varit regeln med alla de utländska lärjungar, som ej uppen-

bart hade öfverflöd på penningar och som endast och allenast

för att höra honom kommit till och uppehöllo sig i Upsala. Och

ej nog härmed: fattiga, men flitiga lärjungar understödde han dess-

utom med egna medel samt förskaffade dem stipendier eller till-

fälliga gåfvor ur universitetets kassor. ^ Han betraktade dessa

främlingar såsom sina älskade barn och var för dem en huld fa-

der. För honom var det ersättning nog och tillika ett uppfri-

skande nöje att få utbyta åsikter med sådana, som uppriktigt älskade !

hans vetenskap, och som däri redan förut vunnit en viss grad af

insikt, ty till dylika samtal hade han annars i Upsala föga till-

fälle. Och nog torde det ock för honom känts angenämt att fa

visa sina landsmän, huru högt skattad han och hans vetenskap

var i utlandet, då den redan började tyna i Upsala.

^ Dessa försökte förgäfves att påtruga honom någon betalning, hvarför ;

de, såsom den förre berättar, »måste hemligen inlägga den i hans penuiuge-

skrin, emedan hans vägran att mottaga något var fullt allvarsamt menad».

Så var t. ex. förhållandet med dau.sken Holm och normannen Asc.\Nil S. :
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i

Härmed är det icke sagdt, att han af sina privatissime kollegier

j

lade alls ingen ekonomisk fördel; tvärtom betalte förmögna lärjun-

k^-ar, visserligen efter eget godtfinnande, men dock ofta rikligt, stun-

dom t. o. m. furstligt. Så t. ex. erhöll han för den kurs, som han ge-

;
aomgick med ryska baronerna Demidoff, icke mindre än 3,500 dir.

^

Sina bostäder i Upsala valde främlingarna under terminerna

I

vanligen i den botaniska trädgårdens omedelbara närhet, alltså i

(den oansenligaste stadsdelen. Svartbäcken, med till största delen

låga trähus, på hvilkas torftak sådana växter, som af LiNNÉ fått

artnamnet tectorum (såsom C7'epis, Bromus), funno en gynnsam

Jordmån. Under somrarna

-skaffade de sig däremot

I

skvarter i de torftiga bond-

' stugorna i närheten af

Hammarby, där anspråken

på bekvämlighet måste re-

. duceras nästan till ett mi-

; nimum. Dagligen höllos

på bestämda tider lektio-

rner, hvarvid på grund af

1 Linnés okunnighet i främ-

r mande lefvande språk
^

rman uteslutande betjänade

s sig af latinet, hvarpå han

I med lätthet uttryckte sig,

a äfven om ord och kon-

5 struktion ej alltid blefvo mönstergillt klassiska — härutinnan

I fullärde logo ett medlidsamt löje åt hans »Svartbäcks-latin» —
t eller han i hastigheten ej tog behörig hänsyn till latinska gram-

li- matikans finesser. För honom var innehållets riktighet vik-

t tigare än ordens. Därför erkände han ock villigt sin svaghet som
it; latinare, men förklarade tillika, att »heldre will jag få tre örfilar

^ af Priscianus, än en af naturen».
^

' Denna undervisning synes varit synnerligen intensiv. De uppehöllo sig

® nära ett helt år i Upsala, och i bref till BÄCk 1760) omtalar Linné, att

^ han under hela september med dem dagligen läst 3 timmar, näml. kl. 10

1 botanik, 11 zoologi och 3 mineralogi.

^ Endast en af hans lärjungar, EhrharT, kunde berömma sig af att

gäng — och det en hel eftermiddag (våren 1773) — fått tala tyska med
k honom (Stöver IL p. 81).

^ MaJo tres alapas a Prisciano quam unam a natura. — PRISCIANUS var en
^ berömd latinsk grammatiker, som lefde i Konstantinopel under kejsar Ana-
s STasii regering (491 — 518 e. Kr. f.).

Johan Christian Fabricius.

Efter teckning och kopparstick af G. L. Ladhe.
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Hiirudant förhållandet gestaltade sig mellan Linné och dessa
;

hans lärjungar, därom får man den bästa föreställningen genom
följande skildring af en bland dem, den sedan så berömde ento-

mologen Fabricius. »Tvenne hela år», säger han, ^ »nämligen

1763 och 1764^ — Linné var då i sitt 5Ö:te år— hade jag lyc- f

kan att få åtnjuta hans undervisning, hans ledning, hans förtroliga
;

umgänge. Ingen dag förgick, då jag ej träffade honom, icke hade
dels bevistat hans föreläsningar, dels ock ofta tillbragt flera tim-

mar med honom i vänligt samspråk. Om sommaren följde vi '

honom ut på landet. Vi voro då där tre utlänningar: Kuhn,
ZOEGA och jag. Om vintern hade vi vår bostad alldeles midt li

emot honom, och dit kom han nästan alla dagar i sin korta, röda \i

nattrock, med grön pälsmössa och pipan i handen. Han kom ji

»på en half timme», men blef kvar en hel, ofta två. Hans sam-

tal var därunder ytterst muntert och angenämt. Antingen rörde |j

det sig om anekdoter om lärda i hans vetenskap, hvilka han lärt
jj

känna inom eller utom sitt fädernesland, eller belyste det våra
||

tvifvel eller andra till undervisningen hörande frågor. Han skrat-

tade därvid af hjärtans lust och ansiktet strålade af en glädje och

uppsluppenhet, som tydligt visade, huru upplagd för sällskaplighet
!

och förtrolighet hans själ var.

Ännu lyckligare var vårt lif på landet. Vi bodde ungefär

en half fjärdingsväg från hans bostad på Hammarby i en bond-

stuga, hvarest vi hade inrättat oss efter eget behag samt hade

vårt eget hushåll. ® Han steg om somrarna mycket tidigt upp,

vanligen vid 4-tiden. Omkring kl. 6 kom han till oss, emedan

hans boningshus ännu stod under byggnad, åt frukost med oss, !

läste öfver Ordines naturalec [växtrikets naturliga familjer], så länge i

vi hade lust, vanligen fram emot kl. 10. Därefter gingo vi till
j

kl. 12 omkring på de närbelägna klipporna, hvilka genom sina

produkter förskaffade oss tillräcklig sysselsättning. På e. m.

gingo vi till honom i hans trädgård, och på aftonen spelade vi

för det mesta trisett med hans hustru.
I

Söndagarna var hela familjen nästan hela tiden hos oss, och

då läto vi stundom en bonde komma till oss med ett instru-
j

ment, som hade utseende af en violin [= nyckelharpa], efter hvil-

ket vi dansade på bondgårdens loge, så att det var lust däråt. Vis-

* Deutschcs Museum 5 St. (Leipzig 1780).

- I Svenska Mercurius iy62 s. /5P omtalas liaii såsom ankommen till Up*

sala redan i oktober 1762.

Längre fram intogo dessa kollegianter, svenskar och utlänningar,

ligen sina måltider tillsammans med Linuéiska familjen.
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serligen voro våra baler ej synnerligen glänsande, sällskapet ej

t
talrikt, musiken jämmerlig, danserna ej omväxlande, utan bestän-

j

digt menuett och polska, men vi roade oss ändock icke litet.

[

Gubben rökte därunder en pipa tobak med ZOEGA, som var svag

I

och kroppsligen mindre välbildad, tittade på oss och dansade

j

t. o. m. själf, ehuru mycket sällan, en polska, hvari han var alla

oss yngre öfverlägsen. Han såg gärna, att vi härunder voro rätt

i
; muntra, t. o. m. stojande, ty annars fruktade han, att vi ej voro

'belåtna. Oförgätliga skola alltid dessa dagar, dessa timmar vara,

. och angenäm är hvarje påminnelse därom» .... »Han var tillika

min lärare, och med rördt hjärta erkänner jag, huru mycken tack

jäg är honom skyldig både för de meddelade lärdomarne och för

hans af godhet uppfylda bemötande. »

P^ABRICIUS var ej ensam om dessa känslor af vördnad, kär-

lek och tacksamhet; därom vittna många uttalanden såväl i tryckta

)
• skrifter som i bref till LiNNÉ, både fadern och sonen. Ett

synnerligen vackert uttryck däraf gaf en af Demidoffarne.
Då svenska krigsfångar på hemvägen passerade S:t Petersburg

1790, uppsöktes de af denne, som lämnade dem understöd och

äfven pä andra sätt visade dem välvilja för att, som han sade,

lägga i dagen sin tacksamhet fÖr den angenäma tid, hvilken han

såsom Linnés lärjunge hade tillbragt i Sverige.

Af den ofvan lämnade beskrifningen på lifvet å Hammarby
framgår, att han äfven bland sina lärjungar tillämpade sin ej sällan

I

uttalade lefnadsregel: interpone tuis interdum gaudia cu7'is. ^ Ar-

bete var dock för honom det hufvudsakliga, och däri fann han

sin förnämsta glädje, hvarför ock efter lektionerna följde flera,

timmars trägna undersökningar och författarskap. Man har i san-

ning svårt att fatta, huru hans både kroppsliga och andliga krafter

kunde räcka till, då man ser, hvilken tid han — utom ansträn-

gande göromål pä flera andra områden— ägnade åt undervisning.

I detta afseende torde några utdrag ur bref till hans vän Abr.
Bäck vara upplysande; så t. ex. skrifver han (på latin) den

1761: >Jag föreläser 5 timmar dagligen, kl. 8 med danskar, kl.

10 publice, kl. ii och 12 med ryssar, kl, 2 privatim med svenskar;

Onsdagar och Fredagar utpinas jag under 3 timmar af korrektur på
Fauna. Den öfriga tiden räcker knappt till för skrifvande af till-

lägg till densamma; jag har knappt tid att tänka på mig sjelf,

hvarför jag skrifver detta kl. 2 på natten.» En annan gång (den

/g 1766) heter det: »Kiäre, tala intet om Drotningholms resa;

^ Blanda stundom glädje i dina allvarliga sysselsättningar.
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jag har nu mine förnämste lectioner, publice, private och privatis-

sime. Privatissime Danskar, Ryssar, Tyskar, Brukspatroner ^ ocli

flere, som nästan endast rest hit från fierran orter att höra mig.»

Och under ferierna, då hans ämbetsbröder njöto af ett makligt

lugn eller vid »surbrunnar» stärkte sina krafter, hände det t. ex.

1771 — han hade då fyllt 64 år — att han (den hade att

skrifva: »Jag ligger uti obscuro [undangömd, på Hammarby],
läser mäst 8 timar hwar dag för mine utlänningar och wet ej

mer, än att det regnar.»

Liksom dessa lärjungar från främmande land medförde till

sina hembygder angenäma minnen, så kvarlämnade de ock i all-

mänhet sådana, särskildt hos läraren. Ett undantag härifrån gör

den, som först hit anlände, nämligen Henri Missa från Paris,

som, försedd med rekommendationsbref från Alb. v. Haller,
i augusti 1748 infann sig för »att höra LlNN^l lärdom in Bota-

nicis». Denna händelse väckte stor uppmärksamhet, emedan »al-

drig hade föruht någon Student rest ifrån Frankrike till Upsala

Academie», hvarför ock LlNN.iEI vän och gynnare C. HÅRLE-
MAN, genom hvilken första underrättelsen om MiSSAS hitresa er-

hölls, uttalade (den ^^4 ^ 74 ^) sin stora belåtenhet: »Lyckelig

min princeps, som i des lifstid får äta Dattlar af den palm, han

sjelf planterat och med hwilckens grenar han redan zirat sitt huf-

vud och sin hand; än lyckeligare det land, som kan skryta af en

sådan afwel.

»

Att Linné mottog främlingen med öppna armar, framgår af ett

bref till Bäck (den 1748), hvari det heter: »MiSSA är pas-

.sabelt snäll, har otrolig hog, men är fattig; intet giör han oss

någon båtnad, men man bör speculera, at om han komer tillbakas

sådan, som han bör, då andra torde komma äfter. Han blifwer

här säkert ett helt åhr. Jag har gifwit honom kosten, det jag

håller åtminstone 600 dir, och des utom försträker honom pg:r,

så mycket jag har råd till; utom det jag ej skall spara at instru-

era honom helt troget.»

I början af följande år hade emellertid bladet vändt sig.

Efter ett besök i Stockholm förklarade MiSSA, »at Botaniquen

skall intet längre uppehålla honom, sedan jilius prcBSidis har suc-

cederat fadren», och att han skulle återvända till Frankrike. Det

kom därefter till något meningsutbyte om en tysk botanist (HaL-

LER?), och därvid »angrep han mig», såsom LiNNE den
/g 1749

' Med »brukspatroner» afses Fr. BEdoirE och tvenne bröder Gahn

som samma år under sommaren vistades på Hammarby.
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- skrifver till BÄCK, »helt hårdt, emot sitt förra sinne; sedan spi-

; sade han hos mig 2 dagar, sedan har jag ej sedt honom. Han

skickade mig där äfter de pg:r jag försträkt honom, utan at jag

dem någonsin åstundat äller tänkt att återfå .... Han gick såle-

,
des bort utan at tacka mig för det jag födt honom så lång tid

och wist honom alt det jag kunnat giort en Broder och det jag

aldrig kunnat giort en swensk. Adde [lägg här till], nu liuger

j

han på mig skändeligen, det en och annor berättar. Så har jag

födt i min barm en orm, den jag ej känt. Min bror, si så lönas

wählgierningar. Men kommer han till mig, så skall jag detta alt

oachtat wisa honom all höflighet och tienst och information, här

. äfter som här tills, utan at han skall det minsta se på mig för-

ändrat .... Hwad tycker, min Bror, at jag skall giöra mera. Jag

lofwade honom frij resa genom Schåne; ja, jag har giort honom

alt det goda, som jag kunnat uptänka. Säg, min Bror, hwad jag

mer skall giöra
;

alt skall blifwa bestält för min Brors och wåra

wänners skull.»
^ — Skilsmässan dem emellan skedde således på

ett både tvärhastigt och LiNNÉ sårande sätt; bland sina lärjungar

i nämnde han därför sedan aldrig MiSSA, hvilkens senare öden

också äro okända.

Den glädje och tillfredsställelse, som de många främlingarnas

vistande i Upsala uppväckte, var äfvén för andra icke ständigt all-

deles oblandad. Så t. ex. vållades de akademiska fäderna åtskilligt

bryderi, då 1755 G. E. NathorsT från Schlesien anhöll att få vid

universitetet inskrifvas. Detta beviljades visserligen, men på samma

,
gång ansåg Consistorium academicum (den ^^2^’ ogagneligit

wore, om framdeles till höga wederbörandes utslag genom förfrå-

gan lämnades, huru man sig wid slika tillfällen förhålla bör emot

ankommande främmande Studerande, i synnerhet om de skulle

befinnas wara af annan Religion». Några mått och steg i detta

afseende afhördes dock ej sedermera.

Mera anledning till bekymmer gåfvo däremot — med eller

utan eget förvållande — de ryska adelsmännen Matth^US AphO-
nin och Alexander Karamyschew, hvilka bägge »på Ryska

^ Ungefär likartadt är innehållet i ett Linnés till B. de JussiEU den

1749» hvari det bland annat heter: »han icke blott lemnade mitt hus, utan

) genom tadel och förtal ställde han sig in hos alla mina ovänner, så att om sjelfva

t afunden stigit upp tlr helvetet, jag icke kunnat värre nedsvärtas; han af-

* lägsnade sig utan att ens tacka för åtnjuten gästfrihet, liksom om jag skulle

' ^afva gjort honom det allra värsta. Gud må dömma mellan mig och honom

;

jag skall aldrig ångra mitt handlingssätt mot honom.» — Jfr f. ö. Carl v.

4 Linnés Svenska arbeten I. s. 58.

Linné, II. 2
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Keijserliga hofvvets bekostnad» kommo till Upsala i oktober 1761
och där trifdes sa väl, att den förre där kvarstannade till 1769, den
senare till 1767. Ehuru de, enligt P^ABRICII utsago, »eben nicht

grossen Fleiss anwandten», men däremot gärna deltogo i hvarje-

handa upptåg, synas de — i synnerhet Karamyschew — hafva

åtnjutit ganska stor popularitet bland studenterna, hvilket bland

annat framgår däraf, att då de 1766 under LiNNÉS presidium

disputerade, den sistnämndes disputation var åtföljd af ej mindre

än 8 gratulationer, på franska, tyska, ryska, latin (både vers och

prosa) samt svenska, hvari om detta »lärdomsprof» bland annat

förklaras, att

»af wett och hjeltedygd det visar oss en blanning,

som ingen utan flit och arbet nånsin ser».

Stor uppståndelse väckte det därför i akademiska kretsar, då

Karamyschew våren 1762 jämte sin landsman Hoppius och

en magister RUDOLPH från Sachsen på värdshuset Sandviken

utanför staden blifvit »af 4 stycken borgare och en wargiärings

Ryttare icke allenast med smädeligt efterapande af någre Ryske

ord skymfeligen antastade, utan ock med slag och blodwiten öfwer-

fallne och illa hanterade». Rektor föranstaltade urtima ting. där

han själf infann sig och gjorde »nödiga påminnelser uti detta

Kongl, Acad:s heder och anseende hos utlänningar så nära rö-

rande mål». Domen blef, att några af de anklagade skulle un-

dergå några dagars vatten och bröd-straff, andra erlägga böter,

enär Häradsrätten »icke torde längre kunnat komma» . Men härmed

var Consistorium academicum ej belåtet. Emedan ett »så lindrigt

slut i saken snarare torde styrka borgerskapet at sätta den hög-

acktning och höflighet å sida, som de Kongl. Acad:s gäster och

främmande skyldige äro, än att den, som wederbör, föröka och i

akt taga», så beslöt man att hos kanslern anhålla, att denne måtte

»utwärka hög Kongl. Befallning till Konungens Befallningshaf-

wande, att offenteligen, hälst i de förolempade främlingars när-

waro, förmana och påminna borgerskapet i staden om den höf-

lighet, de alla hitkommande fremlingar skyldige äro, h:kt icke

allenast blefwe en hederlig och till alla delar lius satisfaction för

de lidande, utan odk i framtiden kunde medföra den wärkan, att

sä oangenäma och skadeliga händelser för bägge Societeterne 1

staden sig ej tilldraga måtte.» ^ Från en dylik skrapa synes dock

borgerskapet blifvit förskonadt.

’ Ups. univ:s arkiv: Littcra: ad varios lyöi— 62.
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Detta var dock ej den enda gången, som sagde LiNNÉS lär^

junge fick göra bekantskap med svensk rättskipning, dock ej så-

som kärande, utan som svarande. I ett mål (1765) angående natt-

ligt oväsen befanns han nämligen hafva varit den mest bråk-

samme samt »med hugg och slag, hårdrag och oqwädinsord»

hafva misshandlat en dräng, hvarför han bötfälldes. Och ännu

senare (1769) upplystes i ett annat mål, att bland dem, som plä-

gat objudna tränga sig in och tillställa bråk vid bröllop och

bjudningar, brukade KaramyscHEW ock vara, dock »al tid wäl

masquerad».^ — Afven hans kamrat Aphonin råkade ut för

svenskt bärsärkalynne. I december 1766 anmäldes nämligen, att

en student nattetid »på stora gatan oförmodeligen öfwerfallit och

i hufwudet samt handen illa huggit» honom. Härpå följde en

långvarig ransakning i Consistorium, dock utan resultat, enär

gärningsmannen afvikit från staden och förgäfves efterlystes.

I en särskild bilaga (XIX) lämnas en så fullständig förteckning,

som kunnat åstadkommas, på LiNNÉS utländska lärjungar jämte

några biografiska data rörande de märkligare bland dessa. Några

stodo dock i ett intimare förhållande till sin lärare, så att de böra

särskildt omtalas. Med hänsyn till utrymmet nödgas vi att här-

vid inskränka oss till endast ett fåtal.

Först bland dessa må nämnas tysken J. Chr. Schreber. ^

Redan 1758 stod han i brefväxling med LiNNÉ, hvilken om-

talar honom som »en quick karl, som skrifwit en liten, men täck

mineralogie och sändt mig så många wackra inseeter». ^ Under
flera år var han betänkt på en Upsala-färd och var 1759 redan

färdig härtill, då han insjuknade i mässling. Följande år kom
emellertid bref med underrättelse, att resan redan var anträdd, och

att han nu befann sig i Hamburg. Stor blef LiNNÉS glädje

häröfver, men däri blandade sig ock åtskilliga bekymmer med
anledning af det då pågående kriget. I bref till kanslern gaf

han dessa luft: »Jag, som altid warit rädd för theologiska och

politiska saker, bör fruchta, att någon kunne hos Eders Excel-

lence mig illa uttyda äller anklaga, att jag emottogo denne ifrån

Halle, i. e. från fiende land, ehuru wåra innocenta nöjen med
blomster och inseeter äro så fierran från krigswäsendet, som att

käppas med ägg. Ty wågar och fördristar inför Eders Excellence

jag allerödmiukast underrätta mig, om jag får lof bemöta denne Doct.

’ Cons. niin. prot. 1765, 66 och 69.

* Född 1739, död 1810 såsom professor i Erlangen.
” Bref till C. A. ClERCk 1760.



20

SCHREBER på wanligit sätt mot studerande och främmande utan

att fela emot manifester wid krig &c., ty i annat fall' bör jag al-

deles undandraga mig hans sälskap, ehuru öfwertygad jag är om
hans enda upsåt att lära, och ehuru hos de mäst polerade natio-

ner warit öfligt att låta de studerande fritt passera. » ^ Saken

ansågs så riksviktig, att kanslern hänvände sig därom till konun-

gen, som förklarade, att han »med mycken nåd gillar denna war-

samheten» och »tillåter bem. studerande at få komma uti Riket».

Härtill fogade kanslern följande förhållningsorder: »Wid D:r

SCHREBERS första an-

komst lärer blifwa lätt för

H. Archiatern at uptäcka,

om denne mannen endast

och alenast är intagen af

studio Bothanico eller om
han finnes benägen för po-

litiska nyheter och dis-

courser, uti hwilcken se-

nare händelse någon skicke-

1ig studerande kunde utsees

till hans sällskap, som när-

mare i ackt toge hans upp-

förande och lemna derom

kunskap.» Härtill behöf-

des »mycketkort tid allena,

till dess man hunnit kiänna ;

denna främlingens inre ca-

ractere, wäsende och böi-

jelser».

SCHREBER kom OCk •

kort därefter. Hans afsikt «

var att under sommaren

begagna sig af LlNN^I undervisning samt på hösten taga v;

examen till medicinsk doktorsgrads vinnande. Emellertid, »eme-

dan promotion snart skulle ske», bedref LiNNÉ det sa, att,-

SCHREBER redan den blef examinerad, och som »hanwaruti ^

Historia naturali extraordinairt qwick och hade där uti större in-;^?.

sickt, än någon tillförene wisat sig för faculteten», »approberadesk

han med synnerligt nöje».^ Samma dag skref LiNNÉ till kans--J

lern och anhöll, att ScHREBER måtte jämte andra få promoveras'^:

Johan Christian Daniel Schreber.

Efter porträt: af J. F. Kleeman 1776, i koppar stucket

afj. E. Haid 1777.

^ Riksarkivet, Ups. Kausl. han dl.: bref till kanslern den 'Vs 1760.

2 Med. faknlt:s protokoll 1760.
iJ
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redan ett par dagar därefter, fastän hans i hast hopskrifna Theses

mediccB (endast 3 sidor) »ej alldeles liggat sine ii dagar iitdistri-

buerade innan ventilationsdagen». Såsom skäl för detta undantag

från gällande bestämmelser anfördes dels hans skicklighet, dels att

därigenom besparades en ny promotion i början af nästa termin,

»hälst sådane acter spilla tid både för Docentes och Discentes».

Kanslern lämnade härtill sitt bifall, och sålunda blef SCHREBER
den med vanlig högtidlighet promoverad. Under sommaren

åtnjöt han sedan på Hammarby afLiNNÉ privatissime undervisning,

hvarefter han återvände till Tyskland och genast utnämndes till

professor vid den nyinrättade Mecklenburgska akademien i But-

zow. Med sin älskade lärare stod han sedan i ständig förbindelse

och ombesörjde andra upplagan af dennes Materia medica.

En annan af de utländska lärjungarne, till hvilken LiNNÉ

kände sig särskildt dragen, och med hvilken han i synnerlig för-
- o

trolighet samspråkade, var P., D. GiSEKE. Ar 1767 hade denne

i Göttingen utgifvit en disputation om Systemata Planta7'um re-

centiora, hvari han ock framhöll, att ehuru LiNNÉ urskilt och

namngifvit åtskilliga naturliga växtfamiljer, hade detta skett, utan

att några karaktärer fÖr desamma uppgåfvos, hvadan det vore

svårt att gissa sig till de grunder, hvarefter han hänfört växter

till samma eller olika familjer. Giseke upptändes därför af läng-

tan att muntligen af LiNNÉ härom vinna upplysning, men då

detta ej lät sig göra, sände han denne sin ofvannämnda skrift,

hvarefter LiNNÉ i ett mycket vänligt bref öppet förklarade: »Ni

önskar af mig erhålla karaktärer för de naturliga familjerna; jag

bekänner, att jag ej förmår gifva sådana.» Icke afskräckt här-

igenom, reste GiSEKE 1771 till Sverige och tillbragte sommaren

på Hammarby. Härunder redogjorde Linné under fritt och

otvunget samspråk för sin uppfattning af växtrikets naturliga fa-

miljer samt använde därpå så mycken tid, att han, då GiSEKE
tog afsked af '>'>optimus senex'>'> [hedersgubben], kunde säga: »Jag
har hållit af Eder, och det har Ni nog kunnat se, ty för er skull

har jag ej sparat arbete och möda, i synnerhet i mitt collegium öfver

Ordines naturales.y> På GiSEKES förfrågan, huruvida det vore ho-

nom tillåtet att offentliggöra, hvad han af Linné inhämtat, sva-

rade denne obetingadt: »Gerna för mig, allt eller huru mycket
samt när helst Ni behagar.» P"örst 20 år därefter, alltså åtskil-

liga år efter lärarens död, blef detta en verklighet, i det att Gi-

seke då utgaf ej blott sina egna, utan äfven Fabricii 1764

^ Född 1745, död 1796 såsom professor i Hamburg.



22

gjorda anteckningar under LiNNÉS kollegier öfver sagda ämne.^
Det är dessa bägge män, som man har att tacka för en närmare
kännedom om LiNNÉS uppfattning af ett naturligt växtsystem och
hans arbeten för åstadkommandet af ett sådant.

Den ende engelsmannen bland lärjungarna var JOHN Ro-
THERAM.^ I slutet af juni 1773 anlände han till Upsala^ samt
inskrefs vid universitetet och i Smålands nation. Någon tid där-

efter föll han i en svår sjukdom, hvarunder han omsorgsfullt vår-

dades af Linnés hustru och döttrar {'>'>conjux illust?'is et grat(z

filiee'»), såsom ett varmt tacksägelsebref (d. 1774) från fadern

omtalar. Sedan dess synes han hafva umgåtts mycket förtroligt

i Linnés hem, så att han var en af de tvenne, som stodo vid

dennes bädd, då han afsomnade. Under sitt Upsalavistande lärde

han rätt bra att tala svenska samt var en af de få, som fattade

vänskap för LiNNÉ D. Y., så att han efter sin återkomst till Eng-

land kom i skarp ordväxling med D. SOLANDER, när denne för-

klarade den yngre LiNNÉ för »en ganska släter karl». »Till slut»,

skrifver han (den U78), »war det föga bättre än owet, då

wi tog afsked af hwarannan.»

Huru han i Upsala skötte sina studier, är nu svårt att säga.

Så mycket är dock säkert, att han var en trogen åhörare af LiN-

NÉS föreläsningar. Ar 1775 aflade han den jämte Sv. He-
din examen theoreticum, hvarvid »bägge approberades, dock war

Rotheram förswarligare»
;
redan den 3 i följande månad tog han

examen practicum, disputerade den 21 november under LiNNÉS

prsesidium samt promoverades den ^Yi2 medicinae doctor.

Han trifdes emellertid så väl i Upsala, att han äfven efter afslu-

tade akademiska studier så ihärdigt där kvardröjde, att fadern till

Linné skref bekymrade bref öfver att sonen ej ville återvända

hem. Våren 1778, alltså efter Linné d. ä:S död, utgaf och för-

svarade han en ny, af honom själf författad disputation, hvarvid

Consistorium academicum pröfvade billigt att honom »i anseende

till särskildte förekomne orsaker befria ifrån den wanliga utdel-

ningen af den Disputation De Varzolzs, som han utgifwit och un-

* GiSEKE, Caroli a Linné Pra;lcctiones in ordincs nahiraLs plantarum,

Hamburg 1792.

® Född 1751, son af en praktiserande läkare i Newcastle upon Tyne,

död 1787.

Han medförde då ett rekommendationsbref från lifmedicus N. Dae-

BERG jämte »en stor låda med Thé, såsom présent ifrån H:r Lif-Medicum ....

och skall jag icke förgiäta, så ofta jag det dricker, och jag dricker thé hwar

morgon, att ärhindra mig gifwarens resonabilitet emot mig.» (Bref från Linné

till N. Daeberg ^7o i 773-)
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! der hans Praesidium kommer att ventileras.»^ Kort därefter åter-

vände han till England och blef sedan »Professor of Physic in

! the University of S;t Andrews» i Skotland.

En särskild ställning bland de öfriga utländska lärjungarna

I
intar Fr-. Ehrhart.^ Någon universitetsbildning hade han ej

j

erhållit, utan var provisor på ett apotek i Hannover, då han, där-

till lockad genom några af svenskar författade vetenskapliga skrif-

ter, 1771 beslöt att begifva sig till Sverige. Först hade han un-

|i der halftannat år anställning på Hofapoteket i Stockholm, och där

I

fann han sig så väl, att, som han skrifver, hade jag ej »mein

I
liebstes Mädchen in Hannover zurtickgelassen, so wäre ich ver-

muthlich heute noch in jenem schönen Lande».

Längtan efter att få afhöra LiNNÉs och XORBERN Berg-

mans föreläsningar drog honom emellertid till Upsala, där han

först tjänstgjorde ett år på universitetsapoteket, men sedan uppe-

höll sig 2 ^!^ år »ganz frei» och på egen bekostnad, hvarunder

han knöt förtroliga vänskapsband med C. W. SCHÉELE, T. BERG-
MAN och flera andra framstående naturforskare. Linnés lärjunge

var han, enligt egen uppgift, från den 20 april 1773 till den 26

september 1776, öfverlycklig häröfver, fastän han sedan beklagade,

att han ej kommit förr, då »salig Archiatern ännu sjelf med sina

lärjungar ströfvade omkring på fälten i detta sköna land». »Min

lärare», säger han, »var redan gammal samt emotsåg slutet och

upplösningen. Frågade jag honom om kryptogamer, svarade han

öppenhjärtigt, att han för 30 år sedan kände sådana växter väl,

men att han nu måste till andra öfverlämna deras undersökning

och bestämmande. Ofta gick jag med tvifvel till Hammarby,
ofta vände jag ock med tvifvel tillbaka till Upsala.»^

Få af lärjungarna torde hafva varit så flitiga som han. Hvar-

dagarnas alla från lektioner lediga stunder använde han till ex-

kursioner i den omgifvande trakten, men »firade vanligen sönda-

gen i botaniska trädgården»; särskildt under sommarferierna »ströf-

vade han — stundom åtföljd af andra LiNNÉS lärjungar — från

tidigt på morgonen till sent på qvällen omkring i ängar, skogar,

kärr och moras för att uppsöka växter». Sina fynd meddelade

han genast Linné, som för honom fattat stor välvilja och för-

troende, och härvid tvekade han ej, då han ansåg skäl därtill

förefinnas, att göra anmärkningar mot en eller annan uppgift i

lärarens arbeten. »Denne gjorde då», berättar han, »vanligen stora

^ Cons. acad. prot. ®/ö 1778-
* Född i kantonen Bern 1742, död i Herrenliansen 1795.
* Bref från Ehrhart till P. J. Bergius % I779-
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ögon, sasom t. ex. då jag sade, att hans Carex uliginosa och
Schceniis coinpressus voro samma art, och kunde t. o. m. slänga
fram ett: 'tag mig f-n, om det är sannt’, men han lät mig snart
rättvisa vederfaras, sa att när jag efter en eller två dagar åter kom
till honom, ropade han mot mig: ’Ni hade rätt’ Och då jag
den 26 september 1776 på hans Hammarby tog afsked och be-

klagligtvis för sista gången fick se honom, tryckte han ännu
en gång min hand och sade: 'skrif [till mig; Eder tror jag
i allt.’»

tiga Gottsunda-bergen och det himmelska Wålsätra.» Och ännu

senare, då han 1790 publicerade ett »Versuch eines Verzeichnisses

der um Upsal wild wachsenden Pflanzen», slutar han inledningen

därtill med följande hjärtevarma ord: »Den, som efter mig upp-

söker de vackra växterna i Upsala-paradiset, honom tillönskar jag

det oskyldiga nöje och den stilla fröjd, som jag sjelf njutit vid de-

ras samlande och beskådande. Men Dig, allgode Skapare, tackar

jag för det beskydd och den hjelp, som Du egnat mig under mitt

uppehåll i Sverige, den angenämaste tiden af min lefnad. Och

Eder, präktiga, hedersamma Svenskar, som så vänskapsfullt mot-

tagit mig och under flera år behandlat mig som en broder, —

gång få njuta af det gudomliga nöjet

Ur Eh\vert’s Magazin fiir Apotheker.

Återkommen till Tysk-

land, bosatte sig Ehrhart
först i Hannover, sedan i

Herrenhausen, utnämndes till

Königl. Grossbrittanischer

und Churfurstl. Braunschweig-

Liineburgischer Botaniker

samt utgaf flera vetenskap-

liga skrifter, vittnande om
mycket framstående iaktta-

gelse- och omdömesförmåga,

så att han måste räknas

bland LiNNÉS allra förnäm-

sta lärjungar. Minnet af Up-

salavistelsen framstod allt-

jämt för honom i solskens-

belysning. Så t. ex. skrif-

ver han (den 1778) till

den yngre Linné: »Ack,

om jag blott kunde följa med

detta bref för att ännu en

att med Eder besöka de präk-
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Eder, mina lärarare — Eder, mina forna medlärjungar — Eder,

redliga bönder — Eder blir jag, så länge jag lefver, förbunden

och skyldig! Eder betygar jag härmed offentligt min varmaste

tacksamhet. Förunnan mig allt fortfarande eder hågkomst, eder

vänskap, eder kärlek!» — Man gör sig säkerligen ej skyldig till

något misstag, om man antager, att en stor del af den entusiasm,

-som gifvit sig luft i dessa ord, upptändes genom den nära för-

bindelsen med »Linné, der göttliche Linné». ^

/

i
I det föregående har framhållits, hvilken mängd af landets

j» studerande ungdom flockades kring LiNNÉS kateder och följde

!

honom på ströftåg i Upsalas omgifningar. Naturligt är, att bland

dessa endast ett relativt mindre antal skulle välja naturalhistorien

till det hufvudsakligaste arbetsfältet och därtill äga nödig begåf-

ning. Desto större var därför hans glädje, då han fann, att detta

var förhållandet med någon i den stora åhörarskaran, och i så-

dant fall sparade han hvarken tid eller möda för att uppmuntra

och vägleda. Säkerligen funnos då, liksom i alla andra tider,

professorer, hvilka ansågo sig mönstergillt fullgöra sina skyldig-

heter, om de höllo det lagbestämda antalet föreläsningar, men
för öfrigt ej kommo i närmare beröring med studenterna utom

vid examina eller andra förhör. Till dessas antal hörde LiNNÉ
icke. Tvärtom var det för honom en sann fröjd, då vetgiriga

unga män vände sig till. honom med frågor och anhållan om upp-

lysningar; huru brådt han än hade med andra, säkerligen vikti-

gare göromål, var han genast redo att på sitt vanliga, uppmun-

trande sätt gå den kunskapssökande till handa för att därigenom

locka honom till fortsatt arbete och förnyade besök. ^ »En Pro-

fessor», säger han själf, ^ »kan aldrig mer distinguera sig wid sin

syssla, än igenom käcka Elevers anskaffande och uppmuntrande,

hvvar wid största konsten består uti selectu ingenioriim [urval bland

^ EhrharT, Beiträge zur Naiurkunde V, hvarur största delen af ofvan-

stående skildring är hämtad.
* Upplysande är i detta afseende, hvad Linnés förtrogne lärjunge P.

Löftung skref till sin vän P. Bjerchén: »Anteckna dina dubia altid och vid

alla tillfällen haf dem fram för Hr. Archiatern LiNNajus.» Då Bjerchén un-

derrättat om den framgång, han haft genom att följa det gifna rådet, skrifver

Löfeing ytterligare: »fullfölg det tycke, du står uti hos H:r Linn^Eus, hvil-

ket att stadfästa du lättast ärhåller igenom flit för honom, att du ofta häl-

sar på honom, altid hafwer något att fråga om dubiis, n. b. dubiis iugeniosis.

Skrif de.scr[iptiones] plantarum, låt honom se och corrigera, de classibus na-

turalibus etc. etc.» (Bref från Madrid d. Vio ^752)
Bref till Vetensk, Akad.

7,-j 1752.
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anlagen], ty de rätta originalerne eller observatores äro ibland den
andra hopen som Cometer bland stiernorne.»

^

Härigenom slöt sig kring Linné en trängre, intimare lär-

jimgekrets, pä hvars medlemmar han slösade faderliga omsorger,

så i ett som annat afseende. En skildring af hans lärarverksam-

het skulle blifva alldeles ofullständig, om ej en redogörelse lämna-

des för hans förhållande till medlemmarna af denna elitkår; svå-

righeten blir blott att därur urvälja de mest framstående och att

så begränsa framställningen, att den ej sväller ut till alltför stora

dimensioner.
^

I främsta rummet dragés härvid blicken nästan oemotstånd-

ligt till den flock af unga män, som, sporrade af LiNNÉS skildrin-

gar af naturförhållandena i främmande länder samt hans förutsä-

gelser om det myckna nya och märkvärdiga, som där vore att upp-

täcka, med gladt mod och brinnande ifver begåfvo sig på färder

till fjärrbelägna länder. Besinnar man de stora faror och besvär-

ligheter, som den tiden voro förenade med sådana företag, och

de ringa ekonomiska hjälpmedel, som därtill kunde hopskrapas,

kan man ej annat än häpna öfver den mängd forskningsfärder,

som den tiden utgingo från vårt lilla, från sin stormaktsställning

nyligen störtade land. Samtiden såg därpå med både beundran

och förundran, hvarmed på vissa håll blandade sig en afundsjuka,

som t. o. m. ej skydde att lägga hinder i vägen för nya företag.*

Flera af LiNNÉS »apostlar», såsom han älskade att benämna

dessa naturforskningens pioniärer, ledo under sina färder martyr-

döden, men detta hindrade ej, att ständigt nya själfmant erbjödo

sig »till samma svält, till samma kamp, till samma död att gå».

^ För att undvika detta komma här icke att meddelas några fullstän-

diga biografier, utan så godt som endast sådant, som står i mera direkt samband

med deras förhållande till den älskade och vördade läraren samt dennes ingripande

i deras lefnadsöde7i. — En kortare skildring af Linnés förhållande till sina lär-

jungar af E. ÄHRniNG finnes i Festen till Carl VON Linnés minne i Upsala

den 10 januari 1^78.

^ Så t. ex. vägrade 1752 Ostindiska kompaniet i Holland Linnés lär-

junge Kähler tillåtelse att företaga en resa på Goda-hopps-udden. Linnés

förbittring häröfver gaf sig luft i ett bref den s. å. till Sveriges envoyé

i Holland, baron J. Fr. Preis, hvilken förgäfves bemödat sig att vinna ett

bättre resultat. »Icke hade iag förmodat», skrifver han bland annat, »at

någon Christen och Europeisk Potentat skolat i detta lius af Wetenskaper näka,

någon plåcka några oskyldiga blomster och samla Inseeter pa sin willa mark

eller gå på sin jord; och knapt någon i werlden, om ei Japoneserne; mycket

mindre hade iag förmodat afslag af den nobla Holländska Nationen, som

tilförene så oändeligen contribuerat till Wetenskapers upkomst.» (Hist.

Tidskr. i8g4 s. 265.)
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'Sverige blef på detta sätt genom Linné och hans sändebud en

verklig stormakt inom naturalhistorien
;
den ärestod, som enhvar

af dem åt sig upprest, har visat sig vara och skall tvifvelsutan

förblifva ^^cere perenniu5 .t>

Den förste af dessa Linnés apostlar och tillika den förste mar-

tyren var ChristOPHERTernstrÖM. ^ Ehuru tillhörande teologiska

fakulteten, hade han såsom student flera år varit Ol. Celsii och

Linnés ständige följeslagare under deras botaniska ströftåg, hvar-

igenom han »kommit så långt i Botaniquen, att ingen i riket utom

t ;H:r Kalm kan compareras med honom .... Med ett ord, natu-

' ren har welat haft honom till Botanicus, fast konsten giort honom
I

I

till prest. » Denna hans brinnande håg för botaniken svalnade ej,

I

sedan han blifvit prästvigd, gift och familjefader, hvarför han med-

delade Linné, »att han nu alldeles satt sig före med alla krafter

;söka att få komma på ett ostindiskt skepp och gå såsom prest

"till Ostindien, dels för sin egen skull, dels att få botanicera».
^

För att denna plan skulle kunna realiseras gjorde LiNNÉ 1744

försök att genom Vetenskapsakademien och amiral Ankarcrona
- skaffa honom dylik anställning; då detta misslyckades, gjordes

följande år ett nytt försök, och detta med det resultat, att Linné
kort därefter kunde till akademiens sekreterare skrifva: »Nu war

Hrr Amiral Ankarcrona en mer än dödlig herre; nu skall

Bror och hela Academien hafwa tack». Omedelbart därefter (den

"
/j^) insände han förslag till reseinstruktion, hvari såsom första

och förnämsta punkten angafs: »att skaffa en thebuske uti kruka eller

åtminstone frö deraf». Vidare skulle TernstrÖm samla allahanda

växter och djur, frön och lökar, göra »thermometriska observatio-

ner natt och dag under linien och i Canton» samt anskaffa »lef-

wande Guldfiskar till Hennes Kongl. Höghet».

I början af 1746 begaf sig TernstrÖm till Göteborg för att

därifrån afsegla. En lycklig— eller rättare olycklig •— tillfällighet

tycktes tillförsäkra honom en synnerligt god ställning ombord samt
»all möjelig handräckning och assistence i Kgl. W. Academiens
affairer», ja, t. o. m. »en kista til i Rummet».

Innan fartyget blef segelfärdigt, inträffade nämligen »den

‘Han var född 1703 och således äldre än Einné; inskrefs som student

1724, prästvigd 1739, skollärare i Östhammar s. å. och i Vaxholm 1741, fil.

kand. 1745, promoverad (frånvarande) 1746.

® Bref till Vetensk. Akad. ‘7»
i 744 - — Detta hans beslut bör antagli-

• gen äfven i någon mån tillskrifvas hans olämplighet såsom skollärare, hvarom
åtskilliga både från Östhammar och Vaxholm ingifna klagoskrifter bära vittne.

(Ups. Domkap:s arkiv.)
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grymma branden i Göteborg, som nederlade i aska mer än 4-del

af denna wackra staden med Tysk-kyrkan och de präcktigaste

husen». Sedan han släpat undan sin egen koffert, »grep jag»

berättar han den 72 i bref till LiNNÉ — »mig an och salverade

wår Directeurs wid Ost. Comp. Salgrens hus, hwilket orsakade

mig den grace wid Compagniet, jämte det at jag bärgade sielfwa

Directions Documenter, at jag aldrig så stor kunnat förmoda eller

wunnit, om jag än aldrig så länge tient Compagniet». Varmt
religiös, som han var, »tackar jag Gud, som underligen låter tiena

dem, honom fruckta, allting til det bästa».

Nästa bref (den o^h 7s) voro från Cadix. Resan hade

gått snabbt och lyckligt, journal hade noggrant förts, och redan

voro »25 blad ganska tätt in folio skrefna». Mörka aningar synas

dock börjat uppstiga, och med vemodig resignation skrifver han

till Linné: »Det går mig alt, som Gud will, allenast är beklage-

ligit för min k. hustru och barnen, om det skulle komma mig

något wid.» Nästa underrättelse var, att han, redan innan han

hunnit fram till Kina, dukat under. Fartyget uppehölls nämligen

från medlet af oktober 1746 till den 15 april 1747 af motvind vid

Polo Candör, en ögrupp utanför Kambodja, och där afled Tern-
STRÖM den 5 december 1746.

Denna Jobspost gjorde LiNNÉ högeligen bedröfvad, ej blott

för svikna förhoppningar om värdefulla naturaliesamlingar, utan

ock för den stackars änkans skull, hvilken jämte barnen kommit

i synnerligen betryckt ställning. »TernstrÖMS död oroar mig

oändeligen», skrifver han till BÄCK (den 7g
^ 74 ^)> »hans hustru

anklagar mig inför himmelen, att jag låckat bort hennes man och

giort henne till wärnlös änka. Om ej Kongl. Academien will

låta någon conservera henne, genom det att hon gifwer någon

sökande sin recommendation, så är jag olyckelig för hennes

tårar». Ännu följande år (d. ^ återkommer han i en skrifvelse till

Vetenskapsakademien till samma sak: »Gud hielpe mig för änkan,

som ropar om conservation; jag är gift och förhindrad. Ingen

prest är i Akademien. Huru skola wi få någon åt stackars änkan;

hon ropar himmelshögt öfwer mig, som rådde dess man.»

Efter fartygets hemkomst öfverlämnades TernstrÖMS jour-

naler m. m. till Linné, som särskildt ansåg, att termometer-

observationerna borde publiceras. Dessutom skrifver han (den 7
1750 till P. Wargentin): »gerna wille jag hedra TernströM

på sin döda mull med utdragande af hans journal, men när Gud

gifwer oss tid dertill, wet jag intet.» Denna tid fann han icke.

Däremot hedrade han sin lärjunges minne genom att gifva namnet

'7T.

‘ir-.
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Ternstromia åt ett med kamelian och tebusken mycket närstå-

ende släkte, efter hvilket sedan den naturliga växtfamiljen Tern-

ströiniacece blifvit uppkallad.

Innan ännu Ternström anträdt sin resa, hade baron St. C.

BjELKE i Vetenskapsakademien framlagt ett förslag, att man skulle

utsända någon naturkunnig man till »någon af de jordens trakter,

som låge mest under samma polhöjd som Sverige, att der göra

hwarjehanda observationer och samla allehanda wäxter, i synnerhet

frön af sådana, som hade någon särdeles nytta antingen till föda

eller något annat vid manufacturer och hushållningen samt i medi-

cinen». ^ Det härför lämpligaste landet ansåg LiNNÉ, som med

ifver omfattade förslaget, vara Norra Amerika, i synnerhet som där

växte ett slags mullbärsträd {Morus rubra)^ som borde godt kunna

ttrifvas i vårt land och gifva lämplig föda åt silkesmaskar, hvarige-

j

nom Triewalds Tankar om möjligheten att Sve7'ige af sig sjelft

kunde äga rätt silke» ^ skulle kunna realiseras. Detta förslag blef

vid akademiens sammankomst den 26 oktober 1745 med nöje

;
godkändt.

Till att företaga denna färd utsågs Linnés lärjunge Pehr
1 Kalm, hvilken redan gjort sig så fördelaktigt känd genom forsk-

ningar i Sverige (särskildt Västergötland och Bohuslän 1742), Fin-

land och Ryssland, att han 1745 valdes till ledamot af Veten-

.skapsakademien. ^ Var nu detta en lätt afgjord sak, så var en

annan så mycket svårare^ nämligen anskaffande af nödiga respen-

ningar, i synnerhet som denna resa borde blifva tämligen lång-

varig och vidtomfattande. Något erhölls från Manufakturkontoret
o

samt universiteten i Abo och Upsala, och att det sistnämnda bi-

drog genom att förskaffa Kalm ett Helmfeltskt stipendium, därför

^ Företalet till P. Kai<M, En resa till Norra A7nerika (Stockh. 1753 och

1756).

* Vet. Akad:s handl. 1745.

® Kaum var född 1716 i Ångermanland, dit föräldrarna från Österbotten

tagit sin tillflykt under ryska kriget. Student i Åbo 1735 och i Upsala 1741.

Utsågs på And. Celsii och Linnés förslag 1743 af Vetenskapssocieteten i

Upsala till att företaga en resa till Sydafrika »at der icke allenast anställa

astronomiska observationer för Longitudens igenfinnande skull på hafwet, v

utan ock at tillika beskrifwa alt hwad på den orten funnes». (Bref från

KaCM till C. G. Tessin.) Denna resa tillintetgjordes dock genom Cecsii

1744 inträffade död. På Linnés rekommendation blef han 1746 docent i

naturalhistorien och ekonomien vid Åbo universitet samt i augusti 1747 inne-

hafvare af en nyinrättad professur i ekonomi därsammastädes, hvilken plats

iian sedan beklädde till sin 1779 timade död. Jfr för öfrigt O. E- HjECT,
Naturhistoriens studhan i Finland under sjuttonde och adertonde seklet.
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hade han uteslutande LiNNÉ att tacka. Då förslag härtill den

*Vi2 ^746 i Consistorium academicum skulle upsättas, upp.

läste nämligen denne ett längre »memorial», hvari han framhöll

Kalms förtjänster och förklarade, att »et så tjenligit ämne til så

nödig sak har aldrig af de norska riken blifwit framalstrat. Fä-

derneslandet behöfwer honom; detta universitet har upammat ho-

nom; genom Eder och min flit är han worden tjänlig till Fäder-

neslandets nytta; men just nu bör han brukas, förr [än] åren göra

honom styf i lederne, förr än wällusten förswagar honom och förr

än en commodare lefnad gör honom lat och otjänlig til alt det

man nu af honom kan förhoppas.» Från Amerika skulle han till

stort gagn för vårt land kunna förskaffa en mängd nyttiga växter,

så att »kommer denne Kalm lyckeligen fram och tilbakars, är

jag säker, at intet stipendium någonsin blifwit bättre anwändt til

publici nytta». — »Den kärlek, som I, Mine Herrar, altid hyst

för Sciencer och det allmänna, hoppas jag lärer aldrig kunna afslå

denna min wälmenta proposition, hälst sådant ämne är det första,

och kanske det andra torde sent nog framställa sig. Jag har

blifwit ofta af Eder och andra wälsinte påmint at skaffa en sådan

nyttig Eleve; här är han, nu står det Eder til at nyttja honom.»

— Resultatet af detta anförande blef, att, ehuru flera mycket fram-

stående medsökande funnos, Kalm blef enhälligt föreslagen till

stipendiets erhållande. Som det var Magistraten i Stockholm,

som hade att verkställa utnämningen, anhöll LiNNÉ, att Veten-

skapsakademien måtte härvid använda sitt inflytande, och på grund

häraf »lofwade H. Ledamöterne at tala wid sine bekante af Ma-

gistrats-personerne»,^ hvilket ock hade behörig verkan.

Det var emellertid ej blott på detta sätt, som LiNNÉ lade

sitt intresse i dagen. Just under sträfvandet att åt Kalm an-

skaffa nödiga respenningar hade en fråga om förbättrade löne-

förmåner åt Linné kommit på tal, och i synnerhet hade BjELKE

»grymeligen lagt sig ut» härför. I ett bref till denne (den /jj

1746) meddelar han dock, att på fleras inrådan »har jag afstadt

alt, men aldrig Kalmens resa, den jag på det högsta i alla mina

bref drifwit».

Med resplanens förverkligande gick det emellertid mycket lång-

sammare, än Linnés lifliga lynne kunde med talamod bära. Gang

efter annan manar han i bref till såväl Kalm själf som Veten-

skapsakademiens sekreterare Elvius och WarGENTIN till skynd-

samhet, i synnerhet som 6—8,000 daler redan funnos disponibla,

^ Vet. Akadts prot. -®/j2 1746.
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[' han bör uht till midsommar äl:r aldrig», skrifver han den 1746.

,)å emellertid år och dag förgick i fåfäng förbidan, aflät han i

Il eptember 1747 en officiell skrifvelse till »Högw. Herr Praeses

; ch Samtl. Herrar Ledamöter i Kongl. Wetenskapsacademien»,

;j,ivari han påyrkar, »att Prof. Kalms resa med all ifwer pådrif-

ji ves, ty . . . . om resan ej bewakas af Prof. Kalm i höst, kommer

Ijian ett helt år att dröja; han blifwer på den tiden helt säkert

i| aera styfbent, commodare, delicatare och obeqwämare till att

cröfvva i skogarne . . . Han kan nu göra sig färdig på några tim-

nar . . . .
;

får han gå hemma, torde hända, att han får en snara

nart nog, som drager honom åt hemmet, som undandrager ho-

10m beswär och afråder honom ifrån allt, hwartill den sköna Flora

lonom nu lockar. — Mine Herrar, tröttens intet att laga honom

f i stad; gifwen honom de penningar, som nu stå till reds, och en

oisksnärt, att det går i språng till Canada.

»

Huruvida det var detta bref, som gjorde önskad verkan, må
ämnas osagdt, men ett faktum är dock, att Kalm den 16 oktober

5. å., åtföljd af en trädgårdsmästare L. JUNGSTRÖM, afreste från

Upsala till Göteborg, där han måste vänta på skeppslägenhet till

i ien 1 1 december. Efter ett par dagar måste fartyget för storm

i>öka en norsk hamn samt där kvarligga nära två månader, så att

idet först den 17 februari framkom till England. Här fick han åter,

!:ill följd af brist på lägenhet, dröja ända till den 5 augusti, hva-

Idan han först den 15 september anlände till Filadelfia. Efter myc-

vket vidsträckta resor i skilda delar af landet lämnade han Ame-
'.'ika den 13 februari 1751 och ankom till Stockholm den 3 juni,

^

i där Linné, med hvilken Kalm under hela resan flitigt brefväxlat,

Aort därefter infann sig och tog de medförda skatterna i skär-

= skådande. Ej nöjd härmed, tillskref han sin vän BÄCK (den

i »tag Eldbranner och kasta äfter Prof. Kalm at han må komma
oförtöfwat till Upsala, ty jag längtar äfter honom som en brud

After kl. i på natten. Råd honom intet resa tomhänder.» En
-sjukdom, hvaraf LiNNÉ kort därefter angreps, vållade uppskof med
detta Kalms Upsalabesök, men ännu knappt återställd, skrifver

'han den till BÄCK ytterligare härom: »Gud gifwe mig häl-

- san, åtminstone så länge Pr. Kalm är här, at jag må få äta mig
' mätt af hwad som är artigt och delikat af örter. »

^

’ Resan uppgifves hafva kostat ej mindre än 24,000 dir kpmt.
^ Kai^m hemförde bland annat frön af en mängd buskar och örter,

hvilka därigenom vunno inträde i våra trädgårdar och planteringar. Bland
dessa torde jungfruvinet (Afnpelopsis quinquefolia) och lukthallonen (^Ruhus

odoratus) vara de mest spridda och bekanta.



Kalms fortsatta, gagnerika verksamhet måste här med tyst-

nad förbigås. Endast det må nämnas, att han äfven under denna
stod i liflig förbindelse med LiNNÉ och af honom i åtskilliga af-

seenden erhöll råd, hjälp och upplysningar. liuru varmt han var

fäst vid sin gamle lärare, framgår af följande rader ur ett hans
bref till ärkebiskop Mennander den ^

7^ 1777: »At Herr Ar-
chiater LiNNÉ blifvit så mycket sjuklig, grämer mig i innersta

hierta. Andra onyttiga gamla få ofta niuta biörna-hälsa och krafter

til sednaste åren; de för människo-släktet nyttigaste män förlora

deras hälsa, när man än väntade ganska mycket godt af dem. Så
underliga äro den store Gudens vägar!»

Knappt hade Kalm börjat sin färd, förrän planer till en

annan började uppgöras. Bland dåvarande studerande befann

sig ock Fredrik Hasselqvist, ^ hvilken så utmärkt sig, att

Linné kunde vitsorda: »Jag wet ingen, som allwarsammare,

jemnare och flitigare arbetat i allt, hwad som är curieuxt, än han;

dertill är han ganska fattig, men ödmiuk, ärlig, munter och hå-

gad».^ Under ett privat kollegium hade LiNNÉ bland ännu otill-

räckligt kända - länder särskildt framhållit Palestina, och detta

väckte hos Hasselqvist en outsläcklig lust att få undersöka dess

naturalster. Han anförtrodde dessa sina planer åt sin lärare, hvil-

ken, ehuru — som han själf säger — »jag sannerligen, om inte

åren, tienst och hustru giort mig veklig, hade sielf lust att gå dit»,

dock rådde honom att slå bort dessa tankar på grund af »den

långa vägen, den myckna möda, de många farligheter, den stora

omkåstnad, som vid ett sådant företagande skulle möta, och at

två toma händer fåfängt fägtade i luften». Dessutom »borde han

betrakta sina svaga lifskrafter och förnämligast sit bräkliga bröst,

som redan haft anstöt af blodstörtning» . Allt var dock förgäf-

ves; »saken var hos honom afgjord».
^

Det gällde nu att skaffa penningar, och härutinnan gick LiNNÉ

till handa med råd och dåd. Först gjordes försök att af Riksens

ständer erhålla ett anslag, men Secreta Utskottet fann för godt

att inskränka sig till en rekommendation för medicinaren HAS-

SELQVIST till erhållande af Guthermuthska stipendiet, ehuru detta

är bestämdt uteslutande för teologie studerande. På grund häraf

erbjöd sig ock HASSELQVIST »att till studium theologicum wilja sig

applicera», och Upsala teologiska fakultet lämnade sitt förord pa

^ Född i Törnevalla koininiuistergård (Östergötland) 1722.

^ Bref till Veten.sk. Akad. 1747 (utan datum).

“ Linnés företal till Fr. HasSEUQVISTS Itn- PalasHnum.
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grund af »resans theologiska ändamål, hwilket Faculteten . . . . er-

kienner och gillar».^ Styrelsen för sagda stipendiistiftelse ansåg

sig dock af donationsbrefvets ordalydelse förhindrad att bifalla

den gjorda ansökningen.

Hvarken HasSELQVIST eller LiNNÉ läto sig häraf afskräcka,

utan vände sig åt andra håll för hjälps bekommande. Första bi-

draget erhölls genom Consistoriales i Linköping, som lyckats hop-

samla JOO dir kpmt. Strax därefter, i oktober 1748, ingick —
säkerligen på inrådan af LiNNÉ— HASSELQVIST till universitets-

kanslern med anhållan, att han måtte få uppbära tvenne kungliga

stipendier, under det han vistades i »det förlofvade landet, som

hyser de största under i naturen, men ännu aldrig med öpna ögon

blifwit betraktat af någon naturkunnig». ^ Öfver denna ansökan

infordrades utlåtande af Consistorium academicum, men då ären-

dets behandling uppsköts längre, än med LiNNÉS lifliga lynne var

förenligt, inlämnade han den 10 december en skrift, hvari han i

medicinska fakultetens namn påyrkar bifall, emedan »det wärf,

Cand. HASSELQVIST wågar sig åtaga, är så högt i den lärda werl-

den at anse, at hwarken Faculteten äller någon annor, som har

minsta kiärlek för wettenskaper, lätteligen skulle kunna sådant af-

styrka, som werlden där igenom fingo lius i alla de saker, som
intill denna dag liggat i mörkret».

Denna skrift gjorde behörig verkan. Redan den 13 decem-

ber afgaf konsistorium »på det ömaste» till kanslern sitt förord

till den gjorda begäran, hvilken ock af Kungl. Maj:t på kanslerns

varma tillstyrkan bifölls sålunda, att till HASSELQVIST skulle för-

skottsvis utbetalas tre första klassens kungliga stipendier, nämligen

två från medicinska och ett från juridiska fakulteten. Härigenom
erhöllos i,8go dir kpmt, och därjämte utverkades fri resa till

Smyrna .med ett af Levantiska kompaniets fartyg.

Med denna lilla reskassa afreste HASSELQVIST den 7 augusti

1749 från Stockholm. Den 26 november anlände han till Smyrna,
där han fick bostad hos sin släkting, generalkonsuln And. Ry-
DELIUS, och där han vistades öfver vintern, I mars 1750 gjordes

en utflykt inåt landet, och i maj fortsattes färden till Egypten,
där han under exkursioner åt olika håll uppehöll sig, företrädesvis

^ Theol. Fak:s Acta
”“/o

^ 748 - — Med »theologiska ändamål» afsågs ut-

redande af de i bibeln omtalade växterna och djuren. — »Herre Gud», skrif-

ver Linné 1746 till Bäck, »om Doct. CEnsius .skulle lefwa, til des någon
kommo at gå till Terra sancta för Botaniquens skull, han dogo säkert af

glädie.»

® Upsala Kansl. Emb:s handl, 1748 (Riksark.).

Liti7ii. 11. 3
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i Kairo, till mars 1751. Jämte vetenskapliga forskningar hade han
här annat att sköta, enär han erhållit fullmakt såsom svensk vice-

konsul med uppdrag att »söka till att hjelpa wåra förwirrade sa-

ker», hvilka hotade att totalt förstöra den svenska skeppsfarten.

Med stor ifver grep han verket an, men fann till sist omöjligt att

uträtta något.
^

Resultaten af de vetenskapliga forskningarna blefvo synner-

ligen rika, och åtskilligt däraf meddelades i bref (företrädesvis till

Linné), hvilka sedan offentliggjordes i Lärda tidningar, >då alle,

som dem läste, fattade synnerlig kärlek för en så upmärksam
Wandringsman». Men jämte brefven samt talrika vetenskapliga

uppsatser, som publicerades i Vetenskapsakademiens och Veten-

skapssocietetens handlingar, kommo ock starka klagorop öfver

penningbrist, och nu var det LiNNÉ, som förnämligast -måste in-

gripa. Som han själf var rektor, vidtalade han sin vän professor

O. Celsius d. y. att i konsistorium (den i 75 o) framhålla,

»at för Academien^ såsom et publikt wärk skulle wara anständigt

at äfwen någon wiss summa penningar thertil anslå». Detta

kunde väl ej bifallas, men i stället tilldelades Hasselqvist ytter-

ligare tvenne kungliga stipendier, nämligen ett i teologiska och

ett i medicinska fakulteten. Han blef sålunda, ehuru frånvarande,

stipendiat i alla fyra fakulteterna — något, som ej inträffat vare

sig förut eller efteråt.

Detta ansåg emellertid LiNNÉ ej vara tillräckligt, utan —
såsom han i bref till Hasselqvist den 30 juli omtalar — ^j^g"

gaf af min Byxesäck 100 dir, gick till Archiebiskopen, som ock

gaf 100 dir, sände denna begynnelse till Wettenskapsacademien

med begiäran, att alla, som ägde kiärlek för wettenskaper, skulle

giöra lika; och de, som sade sig älska wettenskaper och ej gofwo

till så heligt institutum, de woro skrymtare . . . De mäste måste

där an, så att inom 8 dagar blefwo inemot 3,000 dir koppimt

samblade. » Detta jämte stipendierna och hvad ytterligare hopsam-

lades uppgick till »mer än 7,000 daler kopparmynt, et exempel,

som man näppeligast skulle finna bland de rikaste Folkslag».

Genom denna förstärkning af reskassan blef det HASSELQVIST

^ »Här är et land», skrifver han, »hwarest man har at giöra intet med

nienniskor, intet med de onda änglar, utan med några Creatur i menniskohanin,

som äro wärre än de båda twå; de äro .(Egyptier, och det är alt hwad man

kan säga, som är argt, grufweligt, illfundigt och rebelliskt. Man känner här \

hwarken Christen eller Turk, Konung eller Kejsare, endast Sequiner, sablar

och spjut, som äro de tre instrumenter, med hwilka nu för tiden

regeras.» (Bref till A. RvDEmus utan datum 1750, i Kgl. biblioteket.)
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niöjligt att fortsätta sin forskningsfärd. I mars 1751 begaf han

^sig till Palestina, genomfor sedan »Judeen, en del af Steniga

,
'Arabien, Samarien, Galileen och en stor del af Syrien» ^ samt

.återvände efter kortare uppehåll på Cypern, Rhodos och Chios

till Smyrna, »rikt lastad med Naturalier i alla tre Naturens riken».

Det kroppslidande, hvaraf han redan före afresan från hemmet

:;.^iaft känning, lade emellertid honom här snart på sjukbädden.

Han flyttades därför från den osunda staden ut till byn Bagda^

»men alt detta oaktadt aftynade vår älskade Doctor^ HasseL-

.QVIST dageligen, såsom en lampa, hvars olja är förtärd, och ut-

sslåcknade den 9 Februarii 1752 klåckan 6 om aftonen, med allas,

-sorg och afsaknad, som honom kände».
^

Till den djupa sorg, som detta dödsbud hos LiNNÉ väckte^

<<ommo bekymmer öfver samlingarnas och anteckningarnas öde.

FDet uppgafs nämligen efter Hasselqvists död, att han under

resan ådragit sig en skuld af 14,000 dir kpmt, hvarför samlingarna

och manuskripten tagits i pant. LiNNÉ betviflade väl krafvets

'ättmätighet, men insåg tillika, att något måste göras för att före-

c<omma en »dubbel död, då icke allenast han förswunnit, utan ock

ult hans arbete, som skulle giöra Nationen heder bland alla, som
filska wettenskaper». Hans förhoppningar stodo först till excel-

lensen baron HÖPKEN; »gå till denna Herren för Guds skull »^

iskrifver han (den 1752) till P. Wargentin, »som ’2x unicum

Tt ultimmn asyliim [vår enda och sista tillflykt], och på mina wäg-

nar och Wettenskapernas fall för honom på Edra bara knän, bed

nonom för Guds skull, för allas skull, som älska Wettenskaper

)och dygd, för Fäderneslandets heder skull hielpa, hwad hielpas

ccan». Ej nöjd härmed skref han något senare (den till A.

BäCK: »Jag blöder i hiertat, hwar gång iag tänker på sal. HaS-
' 3ELQVISTS samlingar. Det är stora p:gr, fast ej för ett rike ....

dwart uht jag tänker, så är det mörkt för mig. Gud wet, hwart

nht wij skola wända oss. Kiäre, tänk här på och tala med alla

I nenniskor.»

Denna Linnés klagan förklingade ej utan verkan. I novem-
>-3er kunde BÄCK lämna honom den underrättelsen, att drottnin-

^ Bref till Linné den 7e i75i-

• Under resan hade han, med befrielse från alla afgifter, blifvit promo-
'./erad till medicine doktor, vald till ledamot af Vetenskapsakademien och

V^etenskapssocieteten samt uppförd på första förslagsrummet till den lediga

>' nedicinska adjunkturen i Upsala.
” De ofvan anförda citaten äro, där ej annat angifves, hämtade ur Lin-

‘NÉS företal till HasSELQVISTS Iter Palcestinum.
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hemställan vore sinnad att betala lösesumman. LiNNÉS glädje

häröfver finner uttryck i svaret till BÄCK: »Giör Hennes M:t
det, att hon inlöser sal. Hasselqvists sambling, så är hon en

Gudinna och min K. Bror en ängel. Jag har aldeles warit de-

sperat i den saken .... M. Br. har giort mer än Hasselqvist,
som upwäckt honom af döda.»

P^öljande år kommo samlingarna till Drottningholm. Linné,

som genast ditkallades, »hissnade wid beskådandet af så många
ohörda saker på en gång». Senare fick han de vetenskapliga an-

teckningarna sig tillsända; den uppfattning, han om dem erhöll,

framgår af ett bref till BÄCK (den 1755), hvari han bland annat

yttrar; »Med H:r Baron Ehrencrona fick jag i förrgår HAS-

SELQVISTS observationer och M. Brors bref. Gud wälsigne den

makalösa Drotningen, som wille låta mig se dem; men jag hade

så när mistat synen, då jag begynte läsa och kunne intet uphöra,

för än jag läst altsamans. Förbanne mig jag nogonsin wet mig

läsit något, som warit så fett på rena nya reelle rön som desse;

de siukte neder i mig som Guds ord i en Diekne. Alla tiders

tider lära lofvva Hennes Maj:t, som räddat alt detta utur elden. |i

Gud gifwe Hennes Maj:t utgofwe detta med det aldra första, att

hela werlden fingo smaka det nöjet, jag hade i går. . . . Ar rese-

journalen så braf som detta, så har wähl aldrig sådant tillförene n

utkommit. Jag längtar äfter alt detta, som en fästmö äfter bröl- i:

lopsdagen.» — Samtliga manuskripten blefvo ock sedan på drott- d

ningens befallning öfverlämnade till LiNNÉ att granskas, ordnas ?

och publiceras, hvilket ock skedde genom utgifvandet af Fredric v

Hasselqvists Iter Palcestinwn eller Resa til Heliga Landet ....
;

utgifven Carl Linn^us (Stockh. 1757), till hvilken ock äro i

fogade de bref, som LiNNÉ från HasselQVIST erhållit. ^
,

Åminnelsetal öfver denne själfuppoffrande forskare hölls i
;

^

Vetenskapsakademien den 6 maj 1758 af Abr. BäCK. Sedan :fi

detta blifvit tryckt, frambar LiNNÉ till honom (den sin tack- ij.

samhet med följande ord: »M. K. Broders Parentation öfwer iVv

sal. Hasselqvist har jag nu noga läsit. M. K. Br. har fägnat

hans manes med sista ärotiensten ibland de dödelige. M. Br. 1

har owäldugt upspikat hans namn och ärominne högst ibland stier- k

norna. Min Br. har gifwit honom fruckten af all sin möda och b

arbete och äfwentyr. Hwar rad witnar om den rena och oskrym-

^ Samlingarna fingo plats i Drottningens naturaliekabinett. Af växterna

finnas exemplar i Lovisa Ulrikas herbarium, som nu tillhör Upsala um-

versitet. Åt en af de nyupptäckta gaf Linné namnet Hasselq%'istw. • H
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I

ade wänskap, Arch. BÄCK hyste för sin LlNN^US uti deras tid.

, vl. Br. har strödt blomster pä hans tillslutna och min öpna graf.

U jud löne Eder.» — Tjugu år därefter höll BÄCK å nyo på samma

i .tälle ett åminnelsetal; det var öfver LlNN^US.
I

I Kort efter det TernströM afrest och medan hopsamlande

f medel till KALMS färd pågick, vidtog LiNNÉS outtröttlige gyn-

lare C. G. TessIN mått och steg för att möjliggöra tätare forsk-

lingsresor till främmande land. /Såsom medlem i den kommis-

:
ion, som hade att föreslå villkor för ny oktroj åt Ostindiska

, landelskompaniet, hemställde han nämligen vid sammanträdet den

Yg 1746, »om icke, enär något skickeligit ämne, som ägde kun-

Aap uti historia naturali eller andra nyttiga wettenskaper, blefwe

!if Academien föreslagen til at göra en resa åt Ost-Indien, honom
; nå lemnas fri resa och underhåll.» Någon bestämmelse intogs

Äl ej härom i reglementet, men kompaniets direktörer »förklarade,

ut de med fägnad wid sådane förefallande tillfällen lära söka at

Lillgiöra Kongl. Academiens åstundan, och på det föreslagna sätt

)idraga til qwicka snillens upodlande och förkofring»A

Stor blef LiNNÉS glädje häröfver; »just denna förmånen»,

k.krifver han till Vetenskapsakademiens sekreterare den 12 sep-

cember s. å., »är den, som kan gifwa Academien lius och anse-

nnde öfwer hela werlden; denna enda kan twinga utlänningar att

lära Svenskan och att läsa acterne och att göra dem för de lärde

samistlige .... Jag gratulerar Acad. af alt hierta och gratulerar

mig, som får taga del af så stor fägnad; får ock ny lust att lefwa

i.iågra år att se, huru wår nation härigenom skall brillera bland

lilla curieuxe folkslag. Wi, som för ut knapt wetat skilja gran

Gch id, få nu lära utlänningarne räkna äggen i polyperne.»

Afven Akademien upptändes af ifver och ej blott anmo-
idade genast Linné att bland sina lärjungar utvälja några för dy-

! ika färder dugliga unga män, utan sände ock själf en ung Alstrin
' :ill Linné för att af honom pröfvas. Resultatet blef, att denne
L örklarade om Alstrin, att »aldrig förstår han ett ord mehr i

'Historia naturali än jag Hottentottska». Underrättelsen om denna
Tiöjlighet att få företaga ostindiska resor hade f. ö. kommit så

'

3förmodadt, att ingen LiNNÉS lärjunge var mogen eller benägen
‘itt genast företaga en sådan långfärd. P^öljande år (i 747) rekom-

menderade han härtill på det varmaste med. studeranden Reinh.
Hast, men denne afled kort därefter, och Alstrin hade visser-

^ Commiss. öfver Ostincliska Handeln 1746 protokoll. (Riksarkivet.)

V,
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ligen något förkofrat sig, »så at han torde wara ej aldeles onyt-

tig», men akademien tyckes hafva ansett detta vara ett väl klent

vitsord. I själfva verket blef akademien aldrig i tillfälle att ut-

sända någon med uteslutande uppgift att företaga naturalhistoriska

forskningar.

Alldeles utan gagn blef Ostindiska kompaniets ofvan om-

nämnda åtagande dock icke, i det att till skeppsläkare och skepps-

präster några gånger, då Linné ^ därom hos kompaniets direktör,

kommerserådet LAGERSTRÖM, gjorde framställning, utsågos per-

soner med kunskaper i och intresse för naturalhistorien. Den
förste af Linnés lärjungar, som på detta sätt utsändes, var Carl
Fredrik Adler, som företog sin första ostindiska resa 1748

—

49 och sedan deltog i flera sådana, tilldess han 1761 afled på

kusten af Java. Resultatet häraf blef endast obetydligt. Under

sin första resa hemsände han från Kina några naturalier, »som

kunde fägna curieusa ögon», men mycket kunde det ej blifva på

grund af »en Punct i Captaines instruction, som säj ier: ej må

Captaine släppa Doctorn, Oppertimmerman och Segelmakaren

ifrån skeppet på någon obekant eller farlig ort, för deras omist-

lighet skull».

Vida större utbyte vanns genom de tvenne skeppspredikan-

terna Pehr Osbeck och Olof Torén, ^ hvilka på olika fartyg

1750 afseglade från Göteborg och på samma dag, den 26 juni

1752, dit återkommo. Den förres varma intresse och goda iakt-

tagelseförmåga hade LiNNÉ under hans studenttid lärt känna

och uppskatta, hvarför stora förhoppningar fästes vid hans färd;

»få wij Kalmen, Hasselqvist och Osbeck hem», skrifver Linné

(den Yj 1751) till BÄCK, »lärer Sverige gifwa de curieuxe hela

bordet fullt med de raraste rätter». Också försummade han ej

att sporra OSBECK till idogt arbete; »jag gratulerar Flora», skref

han den 10 september 1750, »at M. H:re blifwit Neptuni präst.

Jag skall notificera det för hela werlden. Alla Botanici begynna

redan önska, att Eolus wille skyndsamt föra Eder till Indierna

och tillbaka med de spolia, som Fatum ärnat till brudskatt at

Scientia Naturalis, då wi få af Edra samlade lagrar binda krant-

^ Endast en gång (1760) synes på samma sätt Vetenskapsakademien

fått plats åt en person, näml. skeppsprästen David PonTin. Linnés önskan.

»Gud gifwe, lian kunde likna sin kusin HasselQVIST», gick ej i fullbordan,

ty något nämnvärdt resultat af de tvenne resor, livari han deltog, vanns icke.

Enligt bref till Linné (den Vi 1762) hade han dock samlat något litet, fått

ett par markattor o. s. v.

^ Bägge voro från Göteborgs stift, den förre född 1723; den senares fö

delseår är obekant.
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sar at kröna Florse Präst, och wi skola skjära Edert namn i hår-

dare och durablare materia än Demanter. O rarissima Osbeckia,

wälkommen under Florse armé. ^ — Far, res, segla för 2 skjöt;

men om I kommer igen utan caperie, så skall Pluto och all hans

här kasta Eder ner i Styx.» — På OSBECKS begäran om när-

mare förhållningsorder svarade han kort därefter: »Ingen instruc-

tion behöfwes för den, som förstår så mycket som min Herre;

i alt observeras, som ej brukas och gifwes hos oss .... Förgiät

: intet Faunse insect, ingen Flors^ mossa, ingen Plutonis saxum.»

!
Färden gick lyckligt, om ock ej alldeles utan besvär och obe-

II hag. »Jag har trängt mig», säger OSBECK, »fram på Java, där Tigrar

och Krokodiler wachta skogen; i China, där Solhettan på skallota

högar, röfwarepack på Landswägar och otidiga barn på aflägsne

.gator äro en dagelig plåga; på Assensions-öen, där Solen siälf

utkläcker Skyllpaddornes ägg och på en liten stund utmattar den

: raskaste ungdom.» Nära 4 Y2 månad fick han uppehålla sig i

Kina samt gjorde där dyrbara samlingar och noggranna anteck-

ningar öfver allt, hvad han iakttog. Genast efter hemkomsten er-

bjöds honom af kompaniets direktör att deltaga i ytterligare en

sådan färd, och emedan »han är älskad af hwar man», hade »gjorts

sådan anstalt hos Capitainen, at ingen skötsel och biträde honom
skall fattas».^ Som hans hälsa under förra resan blifvit försvagad,

blef emellertid ingen ny sådan af, och LiNNÉ var ej heller den,

som därtill ville öfvertala honom, utan tvärtom manar han till

försiktighet: »kiära, res intet, om I ej tror Eder lefwa; jag skulle

sakna Eder alt för nödigt», fast »nog är det wist, at I på en

enda resa giör mer än ioo:de andra».

Sedan OSBECK beslutat att stanna hemma, växlades under

flera år mellan honom och LiNNÉ flitigt bref, i början mest rö-

rande de hemförda samlingarna, öfver hvilkas rikedom — »de

woro oförliknelige» — han uttalade sin glädje och förvåning.^

Dessutom påyrkade han på det ifrigaste utgifvandet af den under

resan förda dagboken, oeh att detta utmärkta arbete^ till slut ut-

kom, är uteslutande LiNNÉS förtjänst och »en Hög Herres be-

fallning, hwars namn jag icke med nog wördnad kan nämna».
Denne höge herre var C. G. Tessin, hos hvilken OSBECK på

^ En under färden nyupptäckt växt bär än i dag det af Einné gifna

namnet Osheckia chinensis.

- Bref till Linné från M. Lagerström den i752-

»Huru kunne M. H. få så många wäxter i China, där ingen får

komma på landet upp? Alla undra det.» (Bref från Linné den ^lo i752.)

‘ Dagbok öfver en Ostindisk Resa åren 1750, 1751, 1752. (Stockh. 1757 .)
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Linnés rekommendation fick anställning såsom »hofpredikant>

och hvilken uppgifves varit den, som sedan skaffade honom Hass-
löfs pastorat i Halland, där han verkade till sin död 1805.

Om den andre af de naturforskande skeppspredikanterna,

Olof Torén, är mindre att säga. Sedan han beslutat sig för

resans före.tagande, reste han upp till Upsala, för »at han med
klara ögon måtte märka, hwad som i så aflägsen werld förekom-

mer». Under färden besöktes Surate, Kina m. m., och därunder

insamlades en mängd växter — hvaribland det nya släktet To-

rema —
,
som sedermera till Linné öfverlämnades. Efter hem-

komsten meddelade han denne i en serie bref^ en »kort, men
artig berättelse» om sin färd. Kort därefter (den U53)
afled han.

Härmed afslutades de resor till ostasiatiska farvattnen med
Ostindiska kompaniets fartyg, vid hvilka man fäst så stora för-

hoppningar. Visserligen insåg LiNNÉ fullväl, att mycket okändt

därifrån ännu vore att hämta, men t. o. m. då drottningen väckte

på tal utsändandet till dessa trakter af en ny forskare, så ställde

han sig ganska kylig och afvisande mot denna plan. Orsa-

ken härtill omtalar han i bref till BÄCK den i 753 ‘ »wist

wore det artigt at få en till China, och rätt artigt; nog äro här

ämne, men alla äro rädde att komma på ostindiska skeppen, se-

dan TernstrÖM dog af chagrin, . . . där likwähl lofwades honom

all undsättning. Wåra naturkunniga få altid en miserabel hytta

och den wärsta på skeppet, där de ligga som hundar, begabbas

på resan, och då de komma ifrån landet, måste stå under tyran-

ner och lära alt för dyrt, hwad förmån det är att stå under en

stor och nådig öfwerhet .... Många wille gierna gå, men alla

äro rädda, som läsit TernstrÖMS journal och hört OSBECKS

klagowisor. Jag förbehåller mig få bättre fram komma med un-

derdånigt swar, sedan jag hört mina bussar.» Men sedan blef

det ej något vidare tal härom.

Den af LiNNÉS »apostlar», som närmast därefter drog ut i

främmande land, var den, som — huru varma och välvilliga den-

nes känslor voro för alla dem, som närmare slutit sig till honom

— dock i detta afseende utan gensägelse intager främsta rummet,

och som därför bär hederstiteln: »LiNNÉS mest älskade lärjunge.»

Denne var PETRUS LöFLING, hvilkens korta lefnadssaga vi där-

för anse oss skyldiga att något litet utförligare omtala.

• Dessa finnas tryckta såsom bihang till OsbeckS ofvannämnda Dagbok.
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Född på Tolfors bruk i Gästrikland den 20 januari 1729^

Flef han 1743 student med afsikt att utbilda sig till präst. Lik-

asom de flesta andra den tidens studenter afhörde han dock äfven

Linnés föreläsningar och blef däraf så hänförd, att han, föräl-

I
drarne ovetande, inskref sig i medicinska fakulteten. Vid denna

tid slöt han ett trofast vänskapsförbund med LiNNÉS framstående

lärjunge J. O. HagSTRÖM, hvilken på följande sätt omtalar den

unge studenten:^ »När han först kom till Upsala, mycket ung^

ssåg han ganska enfaldig ut, så at hans menlöshet giorde, at han

rblef liksom utmärkt för bondblyg. Han umgicks då första året

med ingen annan än mig, som war lika ohyfsad ankommen från

ifiällbygden till Academien. Då han kom i min bokhylla, föll

ihonom mit Herbarium vivum straxt i hågen at läsa och betrakta,

i Detta gladde mig otroligt, hwarföre jag genast antog hans sällskap

idag och natt, så at wi åto och lågo tilsammans, och förtrodde

[han] mig sin Faders bref, som alla gingo därpå ut, at han, sonen

^

- skulle bli präst. Han hade ingen lust för prästaembetet, ty oroa-

(des han så mycket mera af sin Faders wälmenta förmaningar.

Som han bodde hos mig, sparte han weden, men skref den up

I
på räkning för sin Far och köpte sig i stället papper til et Herba-

; rium vivum, ty Fadren hade litet förråd och många barn

Jag hade flere academiska år för honom, ty rådde jag honom at

: intet uppehålla sig onödigt med Logica, Metaphysica och greki-

skan, som stulit bort skamligen en god del af min ungdomstid; ty

;
gick Löflingen bus fram på den Botaniska Theatern, och giorde

' obehindrad hastiga och stora framsteg, så at bland hela Acade-
' miska ungdomen fans han därföre wärdig at blifwa informator för

Linn^I son Hwad PEHR LöFLINGS caracter angår, kan

jag upriktigt bekänna, på mit samwete, at hans Siäl war prydd

med dygd, wett, gudsfruktan, upriktighet, fromt sinnelag, kärlek,

wänfasthet och et lyckeligit begrep at i hast fatta naturens många
hemligheter. Til wäxten war han lik Professor Kalm i Abo,
med lång, reslig kropp, manligt och behagligt ansikte. Han såg

ut som sielfwa hällsan och war här hemma altid frisk och sund.»

Bland de många åhörarne på LiNNÉS föreläsningar och del-

tagarne i »Herbationerna, som öfver Florse angenäma Blomster-

fält årligen anställas», ådrog sig LöFLING icke lärarens särskilda

uppmärksamhet. »Men sedan jag», berättar denne, »efter vanlig-

heten vid terminens slut gifvit mina Åhörare frihet at munteli-

' I bref till C. Chr. GjÖRWE:nTv den ^7io ^757 Bkrgii brefeainling i

Vet. Akad:.s bibliotek).
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gen eller genom bref förfråga sig i de stycken, som falla dem
mörkare, nyttjade LöFLING det gifna tillfället och framstälde meren-
dels hvar pastdag .... sina frågor, hvilka jag med så mycket
mera nöje besvarade, som de ju längre ju mer lärde mig i denne
Ynglingen känna et Äkta Ämne til en stor Botanist.»^ På
Linnés uppmaning att »skynda till Academien», svarade LöF-
LING, att härför vore erhållande af en akademisk kondition nöd-

vändigt, och han hade härutinnan vändt sig till rätte mannen.
»Det är Docentium göromål», ansåg nämligen Linné, »at fram-

för andra underhjelpa så sällsynta genier; ty om den, som blifvit

född til någon vetenskap, i rättan tid hålles under armarna, sti-

ger han merendels högre än hundrade andra och varder et ljus

för Fäderneslandet, om ej för hela verlden. Unga LöflING låg

mig derföre stundeligen på hjärtat, och som intet efterlängtat til-

fälle yppades för en så ung Person, beslöt jag uptaga honom i mit

egit hus at göra min Son sällskap.»

Att LöFLING med glädje och tacksamhet mottog detta an-

bud, är naturligt, och han »visste ock framför andra nyttja det

tilfälle han nu fick. Han afhörde dageligen så publiqua, som

privata Föreläsningar, omgicks flitigt med sina qvickaste camera-

ter, var sent och bittida i Trägården och lämnade aldrig någon

måltidsstund at med sina artiga frågor och tvifvelsmål hogkomma
Flora. Han lefde med mig [LiNNÉ] i största förtroende, ty han

ägde en Själ, ren som Gull, utan all skrymtan i tal och åtbör-

der, hvilka stämde så öfverens med hans inre, at ingen bedrog

sig på stämpelen. Han var aldrig klemmig, ej heller bestod

hans delice i mat och kläder; det var honom lika, om han sof

på den hårdaste bänk eller den mjukaste säng, men at finna en

liten ört eller mossa var den längsta väg honom icke för lång.»

— Den visade välviljan sporrade LöFLING att göra sig värdig

densamma, och därför, då LiNNÉ sommarterminen 1748 till sina

privata åhörare utdelade undersökningsämnen och LÖFLING där-

vid fick pä sin lott växternas knoppar, så blef »han den enda,

som gick i land med sin sak» och framlade (1749) de vunna re-

sultaten i den utmärkta disputationen De gemmis Arboruin^ »där

man finner de artigaste slut dragne af hans rön».

Förhållandet mellan läraren och lärjungen blef allt innerligare.

»Är 1750», berättar den förre, »då jag börjat min Phtlosophta

Botanica, råkade jag i en så äfventyrlig Arthritis, at föga hopp

^ De citat, som rörande LÖFUING meddelas, äro, där ej annat angifves,

hämtade ur UnnéS företal till LöFUINGS Itcr Hispmiicum.
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i: för mig var öfrigt; men så snart sjukdomen begynte lindras, nöd-

j'
gades jag besvära min kära Löfling- at föra pennan, under det

il
jag dicterade utur sängen, så fort Boktryckaren hant sätta. Detta

ji arbetet kåstade väl i början på en ungdom, men föll Herr Löf-

jl
LING efter hand så lätt och angenämt, att han för ingen del ville

jj

släppat. Ty som jag i denna bok sökt innefatta kärnan af hela

11
botaniken och Herr Löfling aldrig efterlät at fråga mig efter

det han ej förstod, blef han til slut så fast i grundsatserna, at jag

kunde trotsa alla villo-andar i Floras Rike, at ingen skulle göra

honom til kättare.»

Naturligt är, att under de förtroliga samtalen fråga esom-

oftast skulle uppstå om någon LöFLINGS forskningsfärd till nå-

got hittills föga eller alls icke undersökt land. I slutet af 1749

och början af 1750 var det starkt ifrågasatt, att han uskulle resa

till Arabien och Ostindien, men det fartyg, som han skulle med-

följa, afgick, innan nödiga resepenningar hunno anskaffas. LiNNÉ

började då att vända sina blickar åt andra håll, och slutligen kon-

centrerades de på Spanien,^ om hvilket land han redan förut

[Biblioth. botan. p. pö) framhållit^ att dess flora, ehuru säkerligen

rik på sällsyntheter, vore så godt som okänd, hvartill fogats de

skarpa orden: »Det är beklagligt, att i ett bildadt europeiskt

land skall råda ett så barbariskt tillstånd inom botaniken.» Dessa

ord blefvo af en engelsman Rob. More (som ock besökte Up-

sala) under ett besök i Madrid påpekade för ministern Carvajal,
hvilken — så stor var hans aktning för Linné — genast förkla-

rade, att den skammen skulle Spanien snart afskudda sig. Un-

der det att Linné »började genom vänner och vänners vänner

skaffa sig tilträde till då varande Kongl. Spanska Ambassadeu-

ren vid Kongl. Svenska Hofvet, Herr Marqvis DE Grimaldi . . .

och hade knapt hunnit til slut med ansökningen», öfverraskades

han angenämt af en genom samma sändebud från spanska rege-

ringen framställd anhållan, att LiNNÉ ville ditsända en af sina

disciplar, som skulle få »fördelaktiga vilkor och utmärkt heder».

»Löfling var i mitt sinne», fortsätter Linné, »sjelfskrifven;

jag föreslog, och han var ej sen i öfverläggning». Före afresan

måste han dock, på yrkande af »Florse förnämsta Troman»,

undangöra profven för magistergraden. Linné ålade honom
att så fullständigt lägga naturalhistorien å sido, att han ej fick

’ Att LöfIvING ansåg resan så godt som alldeles afgjord, så snart Linné
tagit den om hand, framgår af att han redan då började — och sedan fort-

satte — att underteckna bref till vänner och kamrater med »Don Pedro del

Fogliolo», »Don Pedro el Cruel» o. s. v.
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tala ett enda ord med honom sjcälf eller nägon af sina studiekam-

rater (utom med dansken Holm) i dithörande ämnen, och för

att ej utsätta sig själf för frestelser, som kunnat blifva dem öfver-

mäktiga, tillsade LiNNÉ honom att lämna sitt hem, där han lef-

vat tyenne lyckliga år. Genom forceradt arbete ^ nåddes ock det

önskade resultatet ^ och omedelbart därefter anträddes färden.

»Jag lämnade således min hvardags gäst och käraste Discipel

uti den Högstas våld, som styrer våra öden och regerar lika mäk-

tigt i alla Länder. Jag tröstade mig vid Herr LöFLINGS krafter,

ty han var väl vuxen, stor, stark och frisk, var ej bårtskämd af

veklighet, utan hade altid lefvat dygdig och återhållig. Han te-

stamenterade mig et rent och tacksamt hjärta, det han bevarade

heligt in till sista andedrägten, så at jag aldrig ångrar min

myckna omsorg för honom.» — Af Vetenskapsakademien försågs

han med en del nödiga instrument,^ Ostindiska kompaniets direk-

tör Cl. Grill förskaffade honom fri resa till Portugal, och spanske

ministern lämnade respenningar, »så at han med nöje och nytta

kunde anträda resan». »Om nu detta är min lycka eller olycka», \

skrifver han själf, »det vete den Högste; jag kan ej annat än

anse detta för en förmån, som alla dagar intet står till buds.»^

Efter tvenne månaders färd landsteg han på Portugals kust,

och »här fick LöFLING knapt buga sig för Landets Flora, förr

än hon med leende ögon fägnade sig öfver hans ankomst och up-

täckte för honom, at Omphalodes och Sibthorpia voro gjömde i

is

o
^ »Archiatern har pålagt mig att undergå 2 examina på en gång, som

vill alldeles öfvermanna min så klena förmåga Jag måste löpa ifrån t

kl. 8 om morgonen till kl. 6 och 7 om qvällen i allas collegier, både Theo-

logiska och Philosophiska, hvilka bägge Fakulteter jag måste bereda mig emot,

att feckta så godt det ock går.» (Bref till Lidbeck den -79 i750-) -7

^ I ett bref till L- MonTin (»Don Lorenzo Montezo») berättar han den 7

7i 2 1750- kan aldrig tro, huru nögd jag är, att jag nu gjordt philoso- ;

phiska sakerna ifrån mig, hvilka jag slapp igenom en önskelig purgatiou

förra Lördagen eller den i Decemb., som aflopp ganska lyckeligen, och skam
^

att säja fick jag hederlig approbation af mina Herrar Purgatores, äfven som

Lördagen förut jag lyckl. slapp Theologasterna. Jag är nu sa ren och lik- %

som jag vore kommen ifrån varma baden.»

* Häribiand var ock en termometer. Huru sälls3mta och dyrbara dylika

den tiden voro, framgår af LöEeingS bekymrade bref till Linné den "‘I-

1751, emedan denna, som var upphängd på kajutväggen, gått sönder, »då

Dalarö skans skulle vid förbifarten saluteras». Han visste då ingen annan ut-

väg än att bedja Linné hos arkiater Bäck, som var den lycklige ägaren af

en sådan, anhålla om dennas öfversändande »med nästa Fart}’g till Lissabon

eller Cadix». Linné var ej heller sen att hjälpa honom ur detta, i våra da-
,

gar tämligen svårfattliga bryderi.
* Bref till L. MonTin den ^72 ^ 75 i-



45

!!
'

I

i:

ji hennes Land, det hon hvarken för den upblåste Grisley eller

ji . den skarpsynte TOURNEFORT, sina forna gäster, uptäckt, til för-

ij tigande af all den prakt, hon nu första gången öpnade för sin

j

nykomna friare». Resan fortsattes sedan till Madrid, hvarest han

under flera utflykter åt olika håll tvenne år kvarstannade. I bör-

jan mottogs han något kyligt och afundsjukt af därvarande gan-

, ska framstående botanister, i synnerhet då hans lön alltmera

ökades, men genom klokt beteende kom han så långt, att han

i b ref till sin vän BjerchÉN kunde omtala, att »de mäste älska

mig högt». Outtröttlig var han ock i sitt arbete, och i talrika,

utförliga och af den varmaste tacksamhet genomandade bref läm-

nade han sin lärare i Upsala underrättelse om sina fynd,^ liksom

denne flitigt uppmuntrade honom med bref från hemmet. Också

kunde LiNNÉ redan den ^75^ skrifva till Bäck, som

varit LöFLINGS synnerlige gynnare: »LöFLING bär sig alt för

wähl åht i Spanien altför artige anmärkningar sänder han

i Botaniquen och om Botanisterna.

»

Efter sagda tids förlopp yppade sig för honom tillfälle att

fä deltaga i en färd, hvaraf han kunde vänta sig det allra rikaste

utbyte. Till undersökande af Spaniens sydamerikanska besittnin-

gar utrustades nämligen »det största Rese-Sällskap af Lärda,

man någonsin sett eller i några Tide-Böcker hördt omtalas». Det

bestod nämligen af fyra professorer, hvardera med 4 bildade med-

hjälpare, samt fyra kirurger och dessutom nödig betjäning. Löf-

LING blef chef för den botaniska afdelningen och fick till »ad-

juncter» tvenne unga medici och två »käcka» ritare. Om än icke

alldeles fri från dystra aningar,^ kände sig LöFLING mycket lyck-

^*§5 lämnar Madrid», skrifver han till Linné den i 753»

»så mycket nögdare, som jag giör det med säkert hopp att, om
Gud täckes förläna mig lif, hälsa och lycka, kunna visa med
hvad jag vill söka till att vara en värdig lärjunge af så stor

mästare».

I början gick allt väl. Efter besök på Canarie-öarna anlände

expeditionen den 054 Cumana, hufvudstaden i Nya
Andalusien, och »nu kom Herr LöFLING liksom uti ett nytt Ele-

ment och et jordiskt Paradis, där Landet liknade de raraste Bo-

' Däribland befann sig ock den växt, som Linné sedan benämnde
Loeflingia hispanica.

- Efter erhållen underrättelse om Hasselqyists död skrifver han (den

7io jun. 1752) till E. G. Lidbeck: »hvad kan vara beklageligare än Hassee-
QvisTs död? Ach min Herre Gud! Hunidant blir då mitt öde! Gud vare
iiäg och andra resande nådelig.»
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taniska Orangerier och öfverflödade af Växter, som ingen Botani-
cus för honom någonsin sedt eller samlat». Härifrån företogos

ock rätt vidsträckta utfärder, alltid med godt utbyte. Brefven
därifrån andas därför i början idel belåtenhet, och LiNNÉ kunde
alltså (den 054) meddela Wargentin, att »Löfling lef-

wer och mår wähl samt går i bet i Guds kåhlgård med öpna
ögon och sundt förnuft». Ett senare bref, skrifvet den ^

7io

talade däremot om »en fatal Frossa, som förfölgt mig och me-
delst fyra recidiver bårttagit alla mina krafter». Sedan hördes

intet från honom, förrän på sommaren 1757 rykten kommo från

Spanien, att »den store Vultur är död»,^ och på hösten s. å.

kom säker underrättelse, att han den 22 febr. 1756 på missions-

platsen Merercuri i Guiana fallit offer för förnyade anfall af kli-

matfeber.

Sedan Linné något hunnit hämta sig efter detta hårda slag,

kände han sig lifligt manad att inom litteraturen resa åt LÖFLING
en bestående minnesvård. Och detta ansåg han kunna ske ge-

nom publicerande af de från denne mottagna brefven, »som wäl

hålla mindre eloquence, men [äro] så mycket mera genomspeckade

med de härligaste rön och anmärkningar uti Natural-Wetenskapen

och förnämligast Botaniquen». Att medverka härtill ansåg han

vara Vetenskapsakademiens skyldighet; »salig LÖFLING», skrifver

han (den ^7io ^757) sekreterare, »bör intet wräkas bort

som en död hund; han har förtjänt något minne och en ärestod.

Jag finner ingen fastare, än den han sjelf huggit; fattas endast

wår åtgjärd, at den blir uprest.» Huruvida akademiens ledamöter

ansågo, att »sal. Löfling wore wärd af dem ristas i tidsklippan»,

må lämnas oafgjordt; säkert är däremot, att Petri Loefling

Iter Hispanicmn af LiNNÉ 1758 blef utgifven.

I företalet till densamma ger LiNNÉ uttryck af sin smärta.

»Aldrig har Botaniken med något dödsfall mera förlorat, och al-

drig Lärda verlden genom någon olycka kunnat mista mer. Jag

smickrar intet; ty det är visst, at ännu aldrig så grundad och

upmärksam Botanist satt sin fot på utländsk botten, ej heller

någon resande ännu haft tilfälle at göra så stora uptäckningar

som vår LÖFLING. — Ingenting har varit mig bedröfligare, än

at hafva mistat min käraste och bästa Discipel, just da jag som

mäst genom hans flit tänkte rikta vetenskapen. Med Försynens

beslut måste vi dödelige vara nögda; men aldrig kan jag förgäta

1 Bref till Bäck (? *7, ?) I757- — Vultur := örn, gam; Linnés för-

troligt skämtsamma benämning på LöFI<ing.



47

min LöFLING. — Med et ord, då den tärande tiden brände

.LöFLINGS Lik, iitkrafsade jag dessa skärfvor och gömde dem i

iicdenna pappers ask, med utanskrift: Loefling upoffrade sig för

Flora och dess Älskare; de sakna Honom.'»

j

Bland de outforskade länder, dit LiNNÉ särskildt önskade att

ji få sända en af sina lärjungar, var ock Goda-hopps-udden, ty »in-

Ij

.gen ort i werlden har så många sällsynta örter, diur, inseeter och

|j
, andra naturens under, som Africa, och tyckes liksom naturen concen-

jjjrat sig wid Cap». Till företagande af en sådan resa hade han utsett

Mårten Kähler;^ till reseunderstöd beräknade han Wredeska

stipendiet, som ock tilldelades sagde KäHLER, sedan LiNNÉ

förmått ej blott BÄCK och Tessin, utan äfven både konungen

och drottningen att hos stipendiets bortgifvare, excellensen Eke-
blad, därom göra föreställningar. Huruledes denna resplan ge-

nom holländsk ogenhet korsades, är i det föregående (sid. 26)

: omtaladt.

Hvart kosan skulle styras, därom uppstod nu stor villrådig-

het. Först föreslogs, att KäHLER skulle resa endast till Paris;

»jag tillstår», skrifver LiNNÉ till BÄCK den 1752, »at om
jag får Rolander hulpen för inseeterne, KÄHLER till Paris

och mine Species färdige, jag bör wara nögd med det jag giort

visit i werlden och sedan wara färdig, när upbrott ropas till at

! flytta här ifrån.» Sedan föllo tankarna på Guinea, men till sist

stannade de vid Italien, ty »där woro åtskilligt rart, besynnerligen

uti Toscanska gebietet och Sicilien».

I maj 1753 anträddes denna färd, som blef mera full af sor-

ger och motgångar, än någon annan af LinnéS lärjungar företa-

gen. Redan i början infunno sig motigheterna: först lång väntan

i Danmark på passande sjölägenhet och sedan en 5 dagars storm

i Nordsjön. Härunder sönderslogs kajutan och fylldes med vatten,

så att samlingar, böcker och kläder förstördes, och sedan blef »intet

annat at göra än binda sig väl fast vid masten och der afvagta

dödsposten» under tvenne dygn, »utan at kunna få ringaste för-

friskning». Efter ytterligare missöden af flerahanda slag ankom
han till Bordeaux, hvarifrån han den i bref meddelade Linné
beskrifning på några iakttagna hafsdjur, men tillika gaf luft åt —
hvad som sedan blef det stående temat i alla följande bref —
sina penningbekymmer. Han vågade ej resa vidare, innan hans

kassa fatt förstärkning, »ty at på en så fjerran och fremmad ort

I

Född i Simtuna (Uppland), 1728.
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ställa sig utan nervo renini gerendarurn, vore det äfventyrligaste»

Linné var genast färdig att göra, hvad han förmådde samt lyc-

kades ock »utverka assecurance på bemälte Doctors lif i så måtto,

at det honom tilslagne Stipendium Vredeanum må, ehwad han
lefwer eller dör, löpa til ända för hans räkning», hvilket var nöd-

vändigt, emedan annars »ingen wordo wågande at göra honom
något förskott därpå». Sedan gick han i författning att »förmå

någon Patronum Scientiarum til penningars praenumererande»

[
= förskotterande]

.

I Marseille, dit KäHLER den ^®/io ^753 ankom, efter att

med knapp nöd hafva undkommit förföljande sjöröfvare, måste

han kvarstanna till slutet af maj följande år. Orsaken härtill var

dels penningbrist, emedan han »7 månader och 5 dagar» fick

vänta på utlofvad växel, dels en svår blodspottning med recidiv,

som så angrep honom, att — som han den i754 skrifver

till Linné — »jag tänckte wid denna attaquen få sluta mina da-

gar, som, fast de ej warit så långa, dock warit nog widriga».

En kista, full af naturalier, blef härifrån hemsänd, men framkom

aldrig, emedan fartyget bortkapades af sjöröfvare.

I stället för att härifrån, såsom han önskade, fa landvägen

begifva sig till Neapel, nödgades han fara dit sjöledes och fick

därunder tillfälle att insamla »en ansenlig hop rara och wackra

örter jemte en myckenhet inseeter» på öarna Elba och Protolon-

gone, dit man nödgats taga sin tillflykt undan Tripolitanska pi-

rater.^ Kring Neapel företogos flitiga exkursioner, men — så

kom åter olyckan, i det att han ådrog sig en svår feber med

åtföljande lamhet i nedre delen af kroppen, hvarigenom han hölls

8 månader fängslad vid plågobädden och blef så medtagen, att

han sedan måste »så godt som krypa fram». Uppmuntrande

bref från LiNNÉ beredde honom under denna tid mycken hugnad.

Ytterligare understöd måste nu sändas till honom, och till dessas

anskaffande erhölls synnerligen god hjälp afWARGENTIN och fram-

för allt af Bäck. En summa af 500 dir kpmt blef honom till-

sänd, men tillika tillsades han att ofördröjligen hemresa. Härpa

svarade han dock: »jag går heldre til fots til Sverige, pa hvilket

jag ock nu fullt och fast bereder mig, .... än att komma hem,

innan jag fådt se Sicilien, Rom, Padua och Pisa .... Hvad

skulle Archiater Linn^US säga, om jag komme hem, utan at

hafva gordt det ringaste åt honom? Jag väntade hans oändeliga

^ Linnés ansökan hos Kanslern *7io ^753-

® Bref till Linné ®/io ^754.
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i
hat, och jag hade med skäl förtient det samma, ehuru oskyldig

1

jag är, men jag har likväl det på mig, at jag engagerat Honom

j,
och andre at hielpa mig uti de saker, i hvilka jag sedan manquerar

t
och frustrerar dem» .... »Jag ser, at olyckan förföljer mig,

ji dock det hielper intet; jag hoppas, at hon förr skall tröttna vid

I

niig, än jag vid henne.»
^

I

Det nya år, som kort därefter började, blef för honom, om

I
möjligt, ännu bekymmersammare genom fortfarande penningbrist^

och så svår sjukdom, att han fruktade blifva en krympling för hela

sitt lif. Hvarken från LiNNÉ eller hemmavarande anförvanter

kommo vidare några bref, så att han »på 8 månader ej från

Sverige haft någon tidning» och därför kände sig öfvergifven

af alla. I sitt »jämmerfulla tilstånd» vände han sig till War-
GENTIN, men svaret från denne, som var förtretad öfver att han

ej redan hemrest, gjorde honom ännu mera nedslagen, ej minst

genom den lämnade underrättelsen, att LiNNÉ var missbelåten

öfver att han nästan pä ett år icke från KäHLER fått en enda

rad. I nya, nästan om förtviflan vittnande bref (den '^12

^Vi2 ^755) påvisade han, att han själf ej var skulden till sina

motgångar, samt bedyrade, att han under sista året till LiNNÉ
skrifvit ej mindre än 6 bref, som »måste finnas på Stockholms

Post Contoire»; »jag önskar ingenting högre, än att en gång ef-

ter alla mina plågor, få se mitt fädernesland, hvartill jag aldeles

ingen utväg ser». Både LiNNÉ och Wargentin voro lätt blid-

kade, och genom en penningsändning från den senare blef det

KäHLER möjligt att i början af 1756 lämna Neapel. Både i

Cagliari och Gallipoli (där han fick ligga tre veckor i karantän)

sökte han att finna ett fartyg, hvarmed han kunde hemsegla, men
då detta misslyckades, måste han under förskräcklig sommarhetta

vandra till Rom, där han skulle kvarstanna till september, > då

luften börjar at svalna». Hemfärden därifrån synes — åtmin-

stone till största delen — hafva skett till fots, så att han först i

slutet af maj 1757 åter befann sig i sitt hem. Han skyndade då till

Upsala och Linné. -Hurudant deras möte blef, framgår af tvenne

bref till BÄCK, det ena af KÄHLER, det andra af LiNNÉ. I

det förra (den heter det: »Archiater LlNN.®US och jag

komma väl öfverens; han är förskräckeligen nögd med mig, utan

^ Bref till WARGIiNTiN ‘/m LinNK 7io ^ 754 -

^ Vetenskapsakademien hade anmodat svenske konsuln att lämna Käh-
ivER 100 plåtar, men först efter mycket bråk och nästan dagligt löpande un-
<ler nära 3 månader utbekoms denna .summa, som då ej räckte till skulders

betalande, långt mindre till respenningar.

Linné. II.

L

4
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min förtienst eller värdighet», och i det senare (den ^Vj): >Dr
KäHLEK. är hemkommen; har slitit ondt till sin förmon; är nu
ganska sedig och skickelig; skryter intet, men talar stilla och
beskedeligen. — Lif-Mediciis Hallman kom hit i går som en

ljungeld .... De åto hos mig bägge och war artigt se, huru

den ena war stor, den andra humilis [ödmjuk]— — loquax [pratsam] — tyst

— — inanis [tom] — — solid

— — mendax [lögnaktig] — verax [sanningsälskande].»

Kähler blef sedan amiralitetsläkare i Karlskrona, där han

<^og 1773, nära 46 år gammal.

Kasta vi här blicken tillbaka på de nu omtalade forsknings-

färderna, så är det lätt insedt, att desamma för LiNNÉ blefvo

källor till mycken glädje, men ock till mycken oro och sorg.

Ej underligt är därför, att hans ifver att anskaffa medel för nya

resors anställande började märkbart svalna, så att man t. o. m.

kan säga, att efter början af 1750-talet ingen hans lärjunge på

hans initiativ eller direkta uppmaning företog någon färd till

främmande länder. »Gud beware mig», skrifver han mot slutet

af 1752 till Wargentin, »för sådana resor; aldrig skall jag mer

råda nogon swänsk at resa uht, om jag än blefwo gammal som

Methusalem.» Och något senare (den ^^3 ^756) yttrar han sig i

samma anda: »Jag har ung warit och trådt mina ynglingaskor

som andra; jag har förestält mig [verlden som] en lustig theater

De många, jag fått att resa, hafwa kostat mig mycket och

satt många grå hår på mitt hufwud; och hwad har jag wunnit mer,

än några torkade örter, med mycket bekymmer, oro, förtret,

harm och ofta sorg? Nu har det ändteligen händt mig, som

mullwaden, att förrän han dör, så får han öppna ögonen och se

werldens fåfänga. Här återstår för mig den tunga tiden, då man

skall efter hand dö . . . och all lust förgår. Nu skall det wara

mig en ro att se werlden äflas och fika, men jag will passa».

Men om än Linné sålunda ej så verksamt som förr grep

in på detta område, så upphörde ej därför de svenska forsk-

ningsfärderna. Han hade gifvit första impulsen och satt sa-

ken i gång, och nu gick det, så att säga, af sig själf. Han be-

höfde ej — eller endast obetydligt — bekymra sig om respen-

ningars anskaffande, ty sådana blefvo själfmant erbjudna, och un-

der sådana förhållanden undandrog sig LiNNÉ icke bade att bland

sina lärjungar utvälja för hvarje resa lämpliga personer och att
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såväl före som under resan gå dem till handa med råd och dåd

samt sporra dem genom förmaningar, uppmuntringar och beröm.

Och sålunda hände det, att det från 1746 till LiNNÉS död endast

under ett par år inträffade, att ej någon eller några hans lärjungar

befunno sig ute på forskningsfärder i fjärran länder.

Bland denna senare klass af LiNNÉS »apostlar» bör först

nämnas Daniel Rolander.^ Denne hade ådragit sig hans

‘ uppmärksamhet och synnerliga bevågenhet genom några särdeles

i vackra iakttagelser rörande vissa insekters lefnadsvanor, så att

i
han om dessa »oförlikneligen curieuxa rön» förklarade, att de

j

»woro i mitt tycke så stora, att man ej kunnat lofwa sig sådana

af Fransosernas mirakel RÉAUMUR.^ Jag märkte straxt, at den,

som desse gjort, wore original och icke copia [: som wi mäste

Auctorer äro i werlden;]; jag gjorde nogare bekantskap med
denne ungkarlen och fant honom wara af rätta sporrhundslaget

och att hafwa det bästa wäderkornet.» Så »angelägen om Ro-
LANDIlRS conservation» var han, att han till informator för sin

son tog denne utfattige student,^ som sålunda i LiNNÉS hus un-

der flera år fick ej blott dagligt bröd, utan ock dagligt tillfälle

att begagna Linnés boksamling och åtnjuta hans undervisning.

För att han skulle än bättre hunna »bärga sig wid Academien

och med tiden blifwa i Wetenskapen et lius», förskaffade han

honom äfven pekuniär hjälp, dels tillfälligt understöd af Consisto-

rium acadcmicum, dels Thun.ska stipendiet, som bortgafs af Kungl.

Borgrätten i Stockholm. För att i sistnämnda afseende komma
till önskadt resultat anropade han på det bevekligaste ej blott sin

vän Bäck, utan ock Vetenskapsakademiens samtliga ledamöter om
bistånd. »Denne hugade yngling, af en oskrymtad kärlek för we-

tenskaper, har förmått mig at recommendera hos Eder honom,
som lära icke allenast tåla, utan ock bönhöra densamma, om /,

Mine Herrar, brinnen af en lika kärlek för Wetenskaperne^ som
I redan begynt. Trots sådana förespråkare syntes dock utgån-

gen ganska oviss, ty fastän »det är intet fel på karlen, mer än

det, att han icke är Medicus, utan totus quantus [hel och hållen]

fheologus och Insectologus», gjordes försök att fä honom förkla-

JT * Bondson från Hälleberga i Småland, född 1725.
® Antoine Ferchauet René de Réaumur, efter hvilken den be-

kanta termometern är uppkallad, utgaf 1734—40 sitt stora, mycket berömda
arbete; Mémoires des inseetes.

* Roeander innehade denna plats tvenne gånger, nämligen såväl före
som efter Löfeing, enligt den senares bref till Bjerchén den 7i I 753 -

* Bref till Vetensk. Akad. V3 I 752 .
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rad inkompetent/ såsom framgår af LiNNÉS bref den 27/^
|

till Bäck: »Gud straffe mig, om Rolander någonsin tänkt,
|

tänker äller blifwer Medicus; owännen har warit framme; liksom
i

ingen bör studera naturen mer än endast Medici, äfter gambla i

mörke principiis.» Slutet blef emellertid, att Rolander blef I

stipendiets lycklige innehafvare. !

Helt oförmodadt erhöll Linné under sommaren 1754 från
|

Bäck underrättelse, att en i Surinam bosatt svensk hade för af-
'

sikt att låta en ung naturforskare få någon tid kostnadsfritt vi-

stas där ute. LiNNÉS ifver flammade genast upp i eld och lågor.

»Kiära, säg mig då», skrifver han den 20 augusti, »hwad är det j'

för en makalös man ifrån Surinam af Swänskt blod, som både 's

lyckan skiänkt rikedom och naturen wett, älliest så afwiga sy- ^

strar? Huru wet han uphöja sitt namn genom wettenskaper och
|

sätta det ibland de högsta, utan at bländas af pgr! Ar det wähl i

troligt, at han will taga en swänsk naturkunnig till sig på ett i

äller halfannat högst år? Hwad odödelig heder böra wij icke é

honom; kiära, säg mig, om det är alwaro, ty en sådan makalös <

man har jag aldrig sedt äller hört nämnas af swänskt blod. Gud >

gifwe jag hade honom här och fingo betyga en sådan hedersman ;r.

mitt estime. Hälsa honom med millioner wälsignelser! Ar det p
wist, skall jag tro, at det är alwaro? får jag uttaga en sådan ju

studerande? när skall han wara färdig? vSäg mig, swara mig!» — |-

Mannen var öfverstlöjtnanten Carl Gcjstaf Dalberg, som r*

då var på besök i hemlandet. Efter ett par månaders underhand- ;>

lingar, hvarvid LiNNÉ ständigt kastades mellan hopp och fruktan, |i.

blef det till sist afgjordt, att den af honom rekommenderade RO- p
LANDER skulle företaga denna resa. På LiNNÉS uppmaning gaf ^
den framstående entomologen Ch. DE Geer såsom utrustningshjälp

600 daler kpmt; själf bidrog LiNNÉ med 200 och genom hans

kraftiga ingripande i konsistorium fick Rolander under resan |r:

behålla sitt stipendium, »då det allmänna torde winna det, som

ej med pgr betalas kan». P^örsedd med en af LiNNÉ uppgjord p<

instruktion, upptagande »mer än 100 puncter», afreste han i slu- pi

tet af 1754 eller i början af 1755.
[

Om denna färd har hittills knappast något blifvit publiceradt.

och äfven i Linnéanska brefsamlingen hafva endast knapphändiga t? ^

upplysningar kunnat vinnas. Vägen togs öfver Amsterdam, dar
|

<

Rolander flera månader låg lifsfarligt sjuk, men »flitigt, up-

i

Om donationsbrefvets förbud för stipendiets bortgifvaiide till nicdici

se ofvan s. 137.
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riktigt, förståndigt, förtroligt» och kostnadsfritt vårdades af en

doktor Rud. FortSTEN, hvilken han därför ej kan nog berömma.

Först den 21 juni 1755 anlände han till Paramaribo i vSurinam,

~ som han lämnade redan i januari följande år, »sedan han unge-

färligen siu månader koxat sig om i denna werld». Dalberg

i-
sökte öfvertala honom att ännu någon tid kvarstanna för att un-

; dersöka växt- och djurvärlden i bergstrakterna, »som tvifvelsutan

i
hafva andra saker, men han föregaf sin svaga hälsa, olust för

* climatet, trötthet at längre arbeta i värmen», hvarförutom han

»inbillade sig, at Naturens foster, som här finnas, ei äro så tal-

rika, som almänt tros».^ Rolanders bref (den

Linné — det enda från Surinam skrifna — ger förklaring på

hans hastiga hemresa: han hade ej tillräckligt mod att vara na-

turforskare i ett tropiskt land, utan såg faror öfverallt och visste

ej att med tålamod bära de mödor och obehag, som där ej

kunna undvikas.^

^ Bref från C. G. Dalberg till Linné 1756.

- Ur sagda bref må följande utdrag här finna plats: »Jag påminner

mig, det Herr Archiatern undertiden önskade sig kunna vara här med mig
en dag. Ingen skulle det heldre se än iag, men iag är tämeligen försäkrad,

det Herr Archiatern hvarken första el:r andra dagen en gång skulle våga sig

gå in i skogen, då han sågo stora Ormar, Ödlor, inseeter och andra diur,

slingrade om stammar och qvistar, sittande på herbis parasiticis och med
öpet gap terribelt skolande kasta sig åt den förbigående. Jag vill ei omtala

de taggiga trän och buskar, som här allestädes hålla en, at man ei kan
springa undan; en stor del, såsom Cerherce, Apocyna, TaherncBtnontancB, Annonce^

Jatrophce utsläppa en miölk, som vid minsta vidrörande upväcka blåsor, in-

flammation och pina. Cocosnötter och andra på marken nedfalne och rutt-

nade frukter utsprida en stank, som kan döda; deremot äro andre blommor
ganska angenäma .... Jag blygs at säga, det iag ei törs, utan praecaution,

taga en Fluga. Men fullkomlig experieuce har lärt mig, det man ingenting

här får tro. Här är intet diur, ingen Tiger, ingen Ödla, orm, förgiftig groda
el:r annat, för hvilket menniskorne så frukta som för inseeterna. Man skrat-

ter ei här åt dem som i Europa, utan beder i sina morgon- och aftonböner,

at Gud ville bevara hus, hem, kläder och sig sielf för dessa tyranner

När man varit ute på marken och skall gå hem om aftnarne, så flyga gni-

stror i hvart löf, trä, hus, luft och omkring ansigtet, liksom stode man i en
smedia; dessa giöra Inseeter. Andra sitta i trän, på marken, i vattnet, och
tillika med Amphibierna gifva läten, som icke de oskäliga djuren engång kunna
fördraga. En stor del af dessa lindande Inseeter äro Gräshoppor (GryII/), som
hoppa för fötterna, men tager man åt dem, så åderlåta de, med sina tänder
Pa bakbenen, handen, at man ei tar dem andra gången.» — Ungefär lik-

nande skildring lämnar han i ett bref till P. J. Bergius (den ”/. 1755), där
ock berättas, att just då han var »hemkommen ifrån en liten promenade utom
staden, hvarest några Tigrar, Babianer och Böfflar råkat hvarandra och giorde
hlhopa en musique, som reste håren på hufvudet och trängde sig igenom
”lärg och ben» o. s. v.



54

De förhoppningar, som LiNNÉ fäst vid Rolander och hans
Siirinamsfärd, blefvo alltså endast i ringa mån uppfyllda. Visser-

ligen sände han till botaniska trädgården i Upsala genast efter

ankomsten till Europa några lefvande cochenill-kaktusar (hvarom

mera i det följande), men härvid stannade det. Ehuru Linné’
af honom utbad sig »lyckan at se M. H:res spolia utur triplici

naturse regno» och förklarade, att »will M. H:re hålla till godo
mitt fattiga hus, står det Eder lika öppet» [som förr], ansåg han

sig snart hafva rätt att klaga, att »ROLANDER, denne otacksamme
Discipel, gaf LlNN^US intet af alla sina samblingar, utan twärtom

förtalte honom allestädes». Det mesta af hvad han hemfört läm-

nade han hofmarskalken Ch. DE Geer, hvilken åter däraf skänkte

Linné »en stor hop rara växter».

Det visade sig emellertid snart, att Rolander mindre för-

tjänte epitetet otacksam^ än olycklig. Det dröjde nämligen icke

länge, innan man fann, att han »kom hem litet wriden til sina

sinnen».^ Detta yttrade sig förnämligast däri, att han ansåg nå-

gra af honom hemförda frön »wara perlor, ja wäl ypperligare än

perlor, änskönt deras skal woro helt bräckeliga. Han förwarade

dem såsom heligdomar och betraktade dem esomoftast, gnidandes

dem alltid mot något yllet, för at få dem så mycket mera glän-

sande. » Afven »trodde han sig uti dem äga den säkraste wäder-

spåman». Uti andra ämnen »talade han klokt nog»,^ hvarför han

någon tid fick för medicine studerande i Stockholm föreläsa Mate-

ria medica — något, hvartill Linné ej ansåg honom vara kom-

petent.^ Sedan reste han till Danmark för att sälja sina »perlor»,

^ Bref till Rosander deu 7jo 1756-

^ Bref från P. J. Bergius till E. Eaxman den 1767-

3 Bref från J. Soeander till P. J. Bergius ^7n i777- — I ett memo-

rial till Kgl. Sundhets Commissionen den *®/ii ^756 omtalar Rolander själf

de i medicinskt afseende viktigaste växter, som han ansåg sig hafva påträffat

i Surinam, bland hvilka »13. En ört, som .... gör de i Surinam utmärglade

til friska ynglingar och capaces; kallas derföre Lifs-tråden. — 14. Pärlor,

ett underverk i naturen, som äfven bör föras under Växt-riket. Jag är deu

ende af menniskor, som sett deras alstring. Deras verkan är så stor, atjag,

näst Gud, bör tillskrifva dem mitt lif. Jag har derföre heligt lofvat at arbeta

på deras fortplantning, på hvad ort jag hälst kommer at vistas, på det efter-

verlden må prisa Gud och nyttja en så dyrbar skatt, som ifrån verldeues ska-

pelse in til denna tid legat i mörkret fördold. Det är ett kraftigt motgift,

frögdar ett bedröfvat hjerta, kyler i hetsiga sjukdomar, är oförlikneligt i H\-

pochoudrie och Hysterie .... Jag vill förtiga deu nytta, man kan vänta af

deras bruk i stället för Jouveler, ehuruväl de i andra Nationers tycke derföre

redan blifvit ansedde».

‘ Bref från Linné till Bäck ”/, 175S.
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som dock där bortstulos, vistades därpå i Skåne, fick ett nödtorf-

tigt uppehälle genom professor Lidbecks och studenternas välvilja

samt dog i Lund den i793-^

En af Linnés mest begåfvade lärjungar var tvifvelsutan An-

TON RolandSSON Martin, hvilken under långvarig kamp mot fat-

tigdom, lidande och felslagna förhoppningar i honom fann en tro-

fast hjälpare och tröstare.^ P"ödd 1729 i Livland af svenska för-
n

äldrar, blef han 1745 student i Abo, men öfverflyttade 1753 till

Stockholm, där han tre år vistades under ytterst knappa omstän-

digheter. Hösten 1756 begaf han sig till Upsala, där han genast

med mycken välvilja omfattades af LiNNÉ, som lofvade att göra

en utmärkt man af honom, om han kunde några år kvarstanna

vid universitetet, samt äfven förskaffade honom ett stipendium.

Detta oaktadt och fastän Österbottniska nationen, hvars medlem

han blifvit, visade sig »mycket barmhertig» mot honom, blefvo

umbärandena mycket stora, men dock fliten ännu större. I LiNNÉS

bevågenhet steg han härigenom alltmera, och det var därför på ho-

nom, som tanken riktades, då en ny vetenskaplig resa skulle

sättas i verket.

Redan i början af 1756 emottog Vetenskapsakademien från

Grönländska kompaniet i Göteborg ett anbud, att denna skulle få

medsända en ung naturforskare på en fångstfärd uppe i Norra Is-

hafvet. På grund häraf anmodades LiNNÉ att utse en lämplig

sådan. Ehuru han genast insåg, »hwad där vvid woro att giöra med
foglar och fiskar, med inseeter och maskar, med hafsörter och

Lithodendra etc.»,^ kom planen ej till utförande förrän 1758, sedan

Linné till resenär föreslagit »den fattige MARTIN», vSom »af de

härwarande studerande är .... den ende, som räknar för lycka att

få tillfälle distinguera sig med resan på hwalfiskfånget».^ Och så-

lunda blef denne den förste polarfararen bland Skandinaviens na-

turforskare.

Afresa skedde från Göteborg den 1 7 april med Spetsbergen

till mål, men under det korta vistandet där uppe — återkomsten

till Sverige skedde redan den 24 juli — fick han endast en enda

^ I SacklÉns Läkarhistoria sttppl. s. 3 sammanblandas Linnés lärjun-

gar Drvander och Rolander med livarandra, så att om den förre be-

rättas hvarjehanda, som afser den senare.

^ Jfr Ynier 1881: AnTON RoEANDSSON MarTIN, biografiska anteckningar
af Simon Nordström.

^ Bref till Wargentin i 75 ^-

Bref till densamme ‘

7a 1758.
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gång komma i land på ett par holmar, där ännu ingen blomma
kommit till utveckling. Däremot fick han tillfälle att »ärligt .sambla

de foglar, som endast lefwa ibland de flytande isbergen åt polerne

och praeferera dem för landets behageligheter». Ett par af dem
voro förut obeskrifna, hvarför LiNNÉ ville, att han skulle »först och
främst låta afrita och beskrifwa dessa 2 så rare foglar», men »han
äger, till lif och siäl, ej så mycket, at han kan få en figur ritad».

Dessutom hade han hemfört »en hop små kräk, som hålla sig un-

der pohlsidan neder på hafwets afgrund, af Kräfte släktet, Oniscis et

affimbus-i). Såsom slutomdöme yttrar LiNNÉ: »Jag ser af alt,

at han lidit ondt i tillräcklig dosis och frusit som en braf karl; at

han giort alt, hwad af honom kunne prsesteras, som warit arreste-

rad inom ett skepp ibland wågor och isberg, där han ej på hela

resan fåt se land mer än 2 timar. Jag wille, at han gofwe ut sin

resa, fast han tycker, at han ej fått tillräckeligit emot sin önskan.

Men det är swårt at taga, där intet är, och att hårlufwa den

skallota.»

Efter hemkomsten skulle Martin från Göteborg medfölja

ett till Stockholm seglande fartyg, men under hans bemödan-

den att skaffa sig litet respenningar for detta sin väg. Han
nödgades därför att landvägen begifva sig till Helsingborg för att

i Helsingör söka genskjuta sin skeppare, men som man misstänkte,

att han var en, som ville rymma landet, tilläts han ej att komma
öfver Sundet. Han vandrade därför från ena hamnstaden till den

andra — äfven Lund besöktes — innan han i Ystad fann en skep-

pare, med hvilken han fick medfölja till Stockholm. Hans tillstånd

var då mycket bedröfligt: »mina kläder», berättar han själf, »be-

stodo i en lång kapprock, som jag aldrig lade af mig för mina

söndriga permissioner och kläder skull; en själskinnskarpus hade

jag på hufvudet och stöflar på fötterna; ingen annan än jag visste,

att det inte voro några strumpor i dem.» En belöning af 100

plåtar, som han kort därefter fick af Vetenskapsakademien för sina

insända meteorologiska observationer, gjorde honom till en i hans

egna ögon rik man, som kunde köpa sig en del kläder och under

vintern må bra i Upsala.

Härunder blef lusten att företaga en ny resa honom öfver-
4>

mäktig. Visserligen hade Göteborgshandlanden P. S. BaGGE,

' Bref till densamme 1758. — Det enda, Martin själf om sin resas

iakttagelser publicerat, är tvenne smärre uppsatser i Vet. Akad;s handlingar,

den ena meteorologiska observationer och den andra beskrifning pa den s. k.

h afhästen (Procellaria glacialis). Hans resejournal trycktes i Ymer 1S81.

^ Bref till WargenTin den ^“/n > 758 -
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som funnit sig tilltalad af Martins »spaka sinnelag», erbjudit

honom att äfven 1759 få medfölja ett fångstfartyg till Ishafvet,

men han föredrog att göra norska kusten till föremål för sina un-

dersökningar. Den 26 juli hade han kommit till Trondhjem efter

en ytterst besvärlig färd öfver fjällen; »wij sunko ofta ned i dy och

myrorna op til halsen, snön hade nys gådt af och det regnade

hiskeligen». — »Men, välborne Herre», skrifver han den

Linné, i^nervus rei’um gerendarum felar här, jag menar pengar.»^

Endast 10 plåtar funnos kvar, hvarför han bönfaller, att LiNNÉ

ville från Vetenskapsakademien utverka något understöd: »jag är

nögd med hvad jag får» — och han fick 50 plåtar. Hösten 1759 och

ända in på hösten följande år lefde han sedan i Bergen under stän-

digt växande penningbekymmer, men under idog forskning dels

inom växt- och djurvärlden, hvarvid flera märkvärdiga fynd gjor-

des, dels öfver orsakerna till spetälskan och sura ben o. s. v. Då
nöden var som störst och hungersnöd redan hotade, fick han från

Linné den glada underrättelsen, att denne af biskop Mennander
åt honom utverkat Stipendium Ekestubbianum (600 dir kp:mt år-

ligen), men LiNNÉ själf, som skulle skicka detsamma, råkade i

största bryderi, emedan i Stockholm icke fanns en enda, som hade

affärsförbindelse med någon Bergensare eller som visste, huru pen-

ningar dit skulle kunna försändas.

I början af september afreste Martin från Bergen med ett

fartyg från Malmö, dit han efter sex veckors mycket farlig resa

anlände och hvarifrån han — med ett af penningbrist nödtvunget

uppehåll i Skeninge — begaf sig till Upsala. Dit anländ i med-

let af november, skyndade han att vi.sa »alla sina naturalier, som
mest bestodo i nya vemnes [maskar], för archiatern, som fägnade

sig öfver dem», inskickade tre uppsater till Vetenskapsakademien,

fick bostad och fri kost på akademiska sjukhuset samt uppgjorde

planer till nya resor, särskildt till Syd-Afrika, hvilka dock aldrig

kommo till utförande.

Under vårterminen 1761 aflade han medicine kandidat-exa-

men och öfverflyttade därpå till Stockholm. Där insjuknade han
svart, och därifrån sände han ock (den 1762) sin »store Patron
och Gynnare» LiNNÉ den sorgliga underrättelsen, att hans ena
bon måst amputeras. »Jag kan inte», skrifver han, »utan tårar

skrifwa detta, när iag eftertänker, hwad tienst och förnöijelse, som
mina fötter gifwit, och när iag härtil får lägga, att denna händel-

‘ Detta, liksom följande citat, är hämtadt nr den Einnéanska hrefsam-
lingen i Einnean Society.

\
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sen kiilkastat grunden til min timmeliga wälfärd, den iag nu
hoppades wara bygd, men när iag tänkte mig op, så föll iag ned
igen.» Sin tröst ville han söka i naturvetenskaperna, där det »fin-

nes utrymme nog för mina tankar».

Sin återstående lifstid tillbragte »denne flitige och qvicke,

men fattige Herr Martin» i Finland, där han fick sitt knappa
lifsuppehälle dels genom ett litet understöd från Vetenskapsakade-
mien, dels genom informatorskap, långa tider endast för ma-
ten. Hans naturforskarifver svalnade dock aldrig. Gång efter

annan redogör han i bref till LiNNÉ för sina iakttagelser; än

har han undersökt människokroppens temperatur och dess be-

tydelse för »Terapien eller Practiquen», än har han experimenterat

på sig själf angående starka gifters verkningar; än har han för-

fattat en afhandling om »hwad som duger till mat»
;
än beskrifver

han intestinalmaskar o. s. v. Ett ej ringa antal afhandlingar af

honom från denna tid blefvo ock intagna i Vetenskapsakademiens

handlingar. Han afled antagligen i början af 1786.

Följa vi den kronologiska ordningen för de forskningsresor,

som Linnés lärjungär företogo, komma vi nu till Pehr For-

SKÅL. ^ Född i Helsingfors den 1732, studerade han först i

Upsala och var LiNNÉS flitige åhörare, men ägnade sig samtidigt

härmed åt teologiska studier, emedan hans afsikt var att på den
o

prästerliga banan vinna sin utkomst. Ar 1753 afreste han till

Göttingen, där han under den berömde MiCHAELlS med synnerlig

ifver och framgång sysselsatte si^ med orientalspråk, dock utan

att därför försumma botanik, fysik, kemi och filosofi. Om hans upp-

seendeväckande författarskap inom sistnämnda vetenskap, äfven-

som om de trakasserier, hvarför han efter hemkomsten till Sverige

blef utsatt för sin skrift: Tankai' om medboi'gerliga Friheten (Stockh.

H59)) hvilken ansågs innehålla »oförnuftiga satser, ledande icke

mindre till irriga, än missnöjda och vidriga tankar om rikets rege-

ringssätt och den deruti för Kongl. Maj:ts undersåtare befästa fri-

het och säkerhet», är ej här platsen att redogöra. Som emeller-

tid härigenom utsikterna till befordran inom landet förmörkats och

då danska regeringen önskade till deltagare i en af densamma

planlagd vetenskaplig expedition till Orienten en af LiNNÉS lär-

jungar, förklarade sig FORSKÅL villig att mottaga detta anbud. Pa

grund af det hedrande vitsord, som af Linné afgafs, blef han ock

antagen samt erhöll tillika professorsfullmakt jämte löfte om be-

^ Utförligaste och tillförlitligaste biografien öfver denne framstående man

finnes i W. Lagus, Strödda blad /. (Helsingf. 1877-)
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tydlig lön efter hemkomsten. Strax före afresan frän Stockholm

skref han (den 1760) till sin lärare i Upsala: »det kostade ej

. hälften så mycket på mig- att skiljas wid någon annan i Upsala,

som wid H:rr Archiatern», och öfversände som gåfva en spegel

;

»till en liten åminnelse af mig, som knapt i min lifstid kan af-

j

börda mig den skuld, som Herr Archiaterns mångåriga ynnest sam-

j;
lat på mig».

i! Expeditionen afseglade den 4 jan. 1761 från Köpenhamn, men

j
måste för storm tre gånger vända tillbaka, så att den först den

10 mars kunde definitivt få lämna Helsingör. Sedan följde en

angenäm seglats, hvarunder Marseille, Malta, Smyrna, Tenedos,

Konstantinopel m. fl. ställen ^ besöktes, så att ankomsten till

Alexandria, där arbetena egentligen skulle börja, skedde först i

oktober. Klädd i bonddräkt för att undgå de talrika beduinröf-

varne, företog han därefter under nio månader talrika ströftåg

kring sistnämnda stad och Kairo, hvarvid hans betydande språk-

kunskaper kommo honom väl till pass, men dock ej hindrade, att

han en gång blef fullständigt utplundrad. »De lämnade mig», skrif-

ver han, »ej mer än böxorna och wästen och ett täcke att skyla

mig med; skjortan också war till deras tjänst». — Med utbytet var

han mycket belåten, då flera hittills obekanta växter anträffades.
^

Efter väntan på skepp en månad i Suez och halfannan i

Dschidda (hamnen närmast Mecka), kom han den till

Lakaja i Rika Arabien, hvilket land han ej kunde nog prisa såväl

med hänsyn till den omväxlande vegetationen — i öknar och på

»det grönskande, fruktbara landet», pä »landets slätt wid hafwet»

och på »alper, som gå öfwer molnen» —
,
som den »trygghet

äfwen på ödeorter, som faller mig nog nytt och fägnesamt före,

sedan jag i Egyptens öknar altid måste se röfware och örter till-_

sammans». ^ Nya naturföremål anträffades massvis: af växter ett

^ Härunder besökte han en botanisk trädgård, men träffade endast träd-

gårdsmästaren. Denne omtalade för professorn, att en svensk botanist, tro-

ligen Linné, ditkommit, livarpå denne i full förskräckelse genast tog till

flykten och lät säga, att han rest ut på landet.

^ Bref till Linné 7^
°ch 1762. Äfven ett par nya släkten, hvar-

ibland ock ett, hvilket han ville kalla Sticeda

;

»namnet är tagit af Araberna,

som kalla det allmännaste species Suced, med hwilket ord de ock nämna
öwerige».

Ett litet äfventyr af mera komisk art omtalar han i bref till Linné
(Vö ‘763) sålunda: »Då man i tullhuset [i Mokka] visiterte wåra saker och
fant sjödjur och huggormar i bräuiiwin, declarerte man oss för farligt folk,

som förde idel gift med oss och saker, som ej kunde tjäna till annat än
trolleri. Gouverneuren declarerte, att \vi skulle ingen natt bli i landet. Men
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par hundra nya arter och 30 nya släkten, 90 nya fiskarter från

Röda hafvet, många maskar m. m. Hans bref till LiNNÉ andas

därför endast hopp och belåtenhet, i synnerhet som »god helsa och

munterhet har. Gud ske lof, ej felat mig till denna dag». Kort där-

efter ändrade sig dock förhållandena till följd af invånarnes tro-

löshet, så att — andra vedervärdigheter att förtiga — åtskilligt

af samlingarna blef förstördt och han själf var nära att omkomma
af hunger i en ödemark, hvari han blifvit inlockad. Förbittrad

häröfver och djupt nedslagen, då han såg frukten af utståndna

.mödor tillintetgjord, angreps han af pesten i en liten by Mensil,

hvarifrån han på en bår skulle föras till staden Jerim, där bättre

judar, som röfvade åt sig både svepning och kista.

Linnés känslor, då han fick mottaga denna nya sorgepost,

kunna lätt fattas; »det war en faselig skada för wettenskapen»,

skrifver han till BÄCK den 1764, »att han dog; jag kan ej

beskrifwat, ty han hade redan samblat otroligt mycket i ett land,

der få, om någon, warit oculat2is» [skarpsynt]. I oktober s. å. fick

han emellertid ännu »bref från de dödas rike af sal. FORSKÅL»,

jämväl innehållande en stjälk med blommor af det dittills obe-

kanta träd, hvaraf Gilead- eller Mecka-balsamen {opobalsamuvi)

erhål les. LiNNÉ hade nämligen ifrigt uppmanat honom att lösa

denna gåta, och han skyndade därför att i en disputation de Opo~

balsamo declarato (1764) meddela en latinsk öfversättning af sagda

han blef sen genom wåra wänners föreställningar och en hederl. present bättre

underrättad, så att den stormen är lyckeligen förbi. ^

Pehr Forskål.

Ur Strödda blad I, af W. Lagus.

vård kunde erhållas.

Löftet om en bårs an-

skaffande hölls dock ej,

utan han fastbands på

en kamelrygg och fors-

lades på detta sätt till

sagda stad, där hans föl-

jeslagare och vän Cast.

Niebuhr, själf sjuk, den

1
1

juli hade den sorgen

att för alltid tillsluta

hans ögon. Ur den med

största svårighet och be-

tydande penninguppoff-

ring anskaffade grafven

uppgräfdes hans lik se-

dan af snikna araber och
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bref samt namngifva och beskrifva denna för botanisterna obe-

kanta växt [Amyris gileadensis).

Under resan hade FORSKÄL till Danmark hemsändt »en

tryckfärdig libellus på latin med characterer och namn på alla

de nya naturalier (i min tanka), som jag dittills på resan uptäkt

i naturens riken » ,
äfvensom förteckningar öfver de vid Kairo och

Alexandria anträffade växterna, hvarjämte han utbedt sig såsom

en »sensible tjenst» af Linné, att han skulle påskynda deras tryck-

ning. Äran af att dessa, liksom hans senare gjorda antecknin-

gar, blefvo offentliggjorda, tillkommer emellertid NiEBUHR, som

1775—76 ombesörjde utgifvandet af trenne, i synnerhet för växt-

geografien mycket värdefulla arbeten. LiNNÉ gaf åt ett af de

nyupptäckta släktena namnet Forskålea. ^

En resa, hvad ekonomien beträffar, af helt annat slag var

den, som företogs af Clas AlstrÖMER. Denne, som var född

1736, skickades af sin fader, den berömde patrioten JONAS
AlstrÖMER, till Upsala för att där studera naturvetenskap och

ekonomi under LinnÉS, Wallerii och BerCHS ledning. Efter

slutade akademiska studier sattes han i tillfälle att 1760—64 före-

taga en vidlyftig resa genom Spanien, Italien, Frankrike, England

o. s. V., hvarvid ett medfordt rekommendationsbref från LiNNÉ
var för honom af väsentligt gagn.*"^ Af sina därunder gjorda sam-

^ Niebuhr, hvilken af alla expeditionens medlemmar var den ende, som
ej afled under färden, hade för Forskåe fattat en sådan tillgifvenhet, att han

t. o. m. blef förbittrad på Linné, emedan denne gifvit namnet Forskålea åt

en till yttre utseendet tämligen obetydlig, med nässlorna närbesläktad växt

(enligt Beckmann, Physikal. Oecon. Bibi. I p. 199, en anspelning på hans »ran-

hes Wesen»); en i detta afseende bättre skulle varit en annan, vackrare, som
ock ansågs tillhöra ett nytt släkte. Verkliga förhållandet är emellertid,

att denna senare tillhörde det redan förut beskrifna släktet Hypecotim, samt
att Linnés Forskålea är ett tir botanisk synpunkt synnerligen utmärkt släkte.

Artnamnet tenacissima har man påstått vara gifvet med hänsyftning på antin-

gen Forskåes envishet att fasthålla och försvara sina åsikter eller hans sega

ihärdighet i forskning, såvida det ej afser växtens tågor, som användas till

eu ytterst seg, silkesliknande spånad. Troligast är dock, att det hänsyftar

pa — hvad Linné ock upprepade gånger framhåller — den seghet, hvarmed
bladen genom öfre sidans krokiga småtaggar hålla sig fast vid föremål (per-

tmacissiine adhcerent)., så att de sönderslitas, om man söker lossa dem. Tänk-
i^>art är ock, att Linné låtit alla dessa omständigheter tillsarnmanstagna vara

bestämmande vid valet af artnamn.
^ Så t. ex. skrifver han den 1762 från Florens: »Nog att vara Lin-

iiaeanus för att blifva väl emottagen här.» På grund af denna sin egenskap
invaldes han ock där till ledamot af »Vettenskaps eller rättare Botaniska
Societeten».



lingar underlät han ej att meddela LiNNÉ, som ock under namnet
Alstrdmeria pelegrina beskref en af honom anträffad, frän Peru

härstammande liljeväxt, hvaraf frön hemsändes. — Kärlek till na-

turalhistorien bibehöll han äfven sedan och stod därför fortfarande

i vänskapsfull förbindelse med Linné samt lämnade understöd åt

flera af dennes lärjungar. För egen räkning anlade han därjämte

en botanisk trädgård och ett museum i Göteborg. Han var någon

tid Commissarius i Commercie-Collegium, fick 1770 afsked med

kansliråds titel, blef baroniserad 1778 och afled 1794.

vSamma år som FORSKÅL lämnade äfven Daniel Solander

Clas Alström er.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskaps-

akademien i Stockholm.

samt redan förwärfwade utmärkta

historien och Botaniquen».

fäderneslandet. Född i Piteå

1733, blef han student i Upsala

1750 och bodde sedan visserli-

gen hos sin farbror, som var

juris professor, men vistades

dagligen så mycket hos Linné,

»så at jag», såsom han själf be-

rättar, »nästan mera tid tillbrin-

gar där, än uti mitt rätta quar-

ter».^ Såsom bevisande den

bevågenhet, han hos LiNNÉ här-

under förvärfvade, kan tjäna, att

denne 1756 beredde honom till-

fälle att företaga en längre forsk-

ningsresa till Pite lappmark och

angränsande delar af Norge, äf-

vensom att han i konsistorium

(d. ^759) vitsordade »hans

kundbara flit och skickelighet

kundskap, särskildt uti Natural-

Äfven honom lockade forskningslusten ut till främmande land.

Af de nitiska naturforskarne J. Ellis och P. COLLINSON hade

Linné anmodats att öfversända någon af sina lärjungar för att i

England gifva ökad fart åt Naturalhistoriens studium. Härtill ut-

sågs Solander, hvilken efter Löflings död betecknades som

»Linnés bäste discipel». Han öfverreste dit 1760, och redan

efter tre veckors vistande i London kunde han meddela hemmava-

rande, att »igenom H:r Arch. LlNNiEl rekommendationer och mina

1 Bref till E. G. Lidbeck den I757-
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wänners oförtrutna flit at ledsaga mig ikring, har jag redan fått

ansenlig bekantskap och håppas däraf kunna profitera något».
^

Förhoppningarna slogo in. SOLANDER blef sedan en fullständig

engelsman och återsåg ej mera sitt fädernesland.

Att så skedde, berodde dock ej på Linné. Först erbjöd

nämligen denne SOLANDER den plats i Petersburg, som Falck

därefter antog, och sedan — hvilket var ännu mera lockande —
vände han sig, då han 1762 erhållit rättighet att själf utse sin

efterträdare, först till SOLANDER och erbjöd honom denna heders-

plats. Svaret dröjde — SOLANDER var känd som »commode»

och trög brefskrifvare ^ — och då det ändtligen kom, var det af-

böjande. Hans ställning

i London hade nämligen

blifvit i alla afseenden

förmånligare och behag-

ligare. Han hade vunnit

fast anställning vid Bri-

tish Museum, hvartill se-

dan 1764 kom en liknande

hos den berömde JOSUA

j

Banks, hvilkens bevå-

genhet och vänskap han

till den grad vunnit, att

de blifvit så godt som
oskiljaktiga från hvaran-

dra. På grund häraf med-

följde SOLANDER Banks
på hans världsomsegling

(1768— 71), äfvensom 1772 på en färd till Island. En ny res-

plan, hvarunder de skulle »cryza emellan Nya Zeland och Terra

del Fuego, hälst de mistänka något större land däremellan und-

sluppit deras undersökningar»,^ kom ej till utförande.

Det har påståtts, att förhållandet mellan LiNNÉ och SOLAN-

DER på senare tider blifvit å ömse sidor mycket kyligt. Denna

uppfattning torde hafva sin grund i en af LiNNÉ 1772 gjord an-

teckning: »Den otacksamme SOLANDER skickar ej en enda ört

eller insect af alla dem, han samlat in Insulis australibus 7iovis^

[på de nya Söderhafsöarna]. Hade han ej så bradskat med ned-

* Bref till P. J. BergiuS den
''‘/t

• Bref från P. J. BERGIUS till Er. Laxman ^ 767 -

® Bref 1771 till Linné irån A. Berein, som äfven fått anställning

hos Banks och som var erbjuden att medfölja.

DaViä Solander.

Efter samtida kopparstick.
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skrifvandet af dessa ord, dikterade af hans oro att ej fa se något
af det häpnadsväckande antalet nya former, som han visste vara

hemfördt från förut alldeles oimdersökta länder (Nya Holland,
i

Nya Zeland o. s. v.), så hade de nog blifvit oskrifna, ty helt kort

därefter kom underrättelse, att en samling sådana redan var af- i

sänd. F. ö. »smickrade sig Banks med det kära hoppet, att
|

Herr Archiatern sjelf vill komma til Ängland för att både döpa
|

och namngifva en myckenhet af Herr Doctoren [Solander] hem-
|

förde och beskrifne hedniska afkomlingar. Om jag ej bedrar mig,
j

äro 1200 nya Species af örter upfundne, loo Genera och en vac-
j

ker hop Diur, Fiskar, Inseeter och Muslor.» \ |

Hvilka känslor af tacksamhet och tillgifvenhet SoLANDER
|

ända till det sista hyste för sin LiNNÉ och hela hans familj, fram-

går ock af det sätt, hvarpå han mottog den yngre LiNNÉ under

dennes vistande i London 1781— 82. Ehuru han icke satte denne

sistnämnde synnerligen högt som vetenskapsman, försummade han

intet tillfälle att vara honom till tjänst under hans studier samt

till tröst och hjälp under en långvarig sjukdom, och då just där-

under till England ankom den del af Deutsches Museum^ hvari

Fabricius meddelat ett och annat om familjelifvet i LiNNÉS hus, >

som Solander ansåg vara i någon mån nedsättande för den

vördade lärarens minne, så uppköpte och förstörde han så många

exemplar däraf, som han kunde öfverkomma, på det att dessa

berättelser, åtminstone ej under sonens därvaro, skulle i England

få någon större spridning. Det var därför till stor sorg för den
|

yngre LiNNÉ, som under hans Londonvistelse ett slaganfall (den
|

1782) gjorde ett plötsligt slut på denne hans landsmans verk- ^
samma lif. ^

f

/

9

' \

I det föregående hafva ForskåL och Rolander omtalats

såsom handledare åt den yngre LiNNÉ, hvarigenom de ock fingo

mera än andra tillfälle att dagligen njuta af faderns undervisning.

En tredje af dessa lyckligt lottade var JOHAN PETER Falck, p
också han en martyr bland »apostlarna». Äfven han brann af

p

^ Bref till Linné från A. BerLIN den -”/jo
i 77 i och I 772 - l

^ S0E.A.NDERS efterträdare såsom bibliotekarie vid British Museum och {>«:•

medhjälpare vid Banks museum blef en annan af Linnés mest framstående Sn:

lärjungar, Jonas Dryander, hvilken dock ej synes hafva till honom stått

i något intimare förhållande. Han var född 174S, studerade i Lpsala i slutet I''

af 1760-talet och dog 1810; var en af stiftarne af Linnean Society i London, ro'!

® Född i Västergötland 1732 eller 1733 - Under hans studenttid beredde il

-

Linné honom tillfälle till en Gotlandsresa, hvarunder flera för vår flora nya

växtarter upptäcktes.



||! begär att i främmande land fä gagna naturalhistorien, och ett till-

i|' fälle härtill syntes yppa sig genom att LiNNÉ föreslog honom till

y ! Forskåls medhjälpare under dennes resa till Egypten och Ara-

• bien. Trots den sistnämndes ifriga yrkanden blef detta dock af-

ij'

slaget. I stället afreste han några år därefter (sept. 1763) med af

ij'
^ Linné erhållna respenningar till Petersburg, där han mottog plats

I

': såsom föreståndare för det ganska rika museum, som ägdes af kej-

I serl. lifmedicus, statsrådet Kruse. Alla bref, hvilka han såsom

innehafvare af denna plats skref till Linné, vittna om djup nedsla-

:l genhet och misströstan. Redan början var bedröflig: fartyget för-

,! liste under en svår storm vid Narva, och Falck kom med knapp

I nöd i land samt hade sedan »en kostsam och penible landresa» ^ till

Petersburg. Där åtnjöt han mycken godhet af sin »patron», men var

i nästan ständigt sjuklig och led af sin »fatala hypochondrie»
;
»mitt

ständiga stillasittjande», skrifver han, »tvungna lefnad och ingen

menniska till sällskap, med hvilken jag kunnat fördrifva en led-

sen stund, äro saker, som kunna giöra den aldrafriskaste till en

usling».

I början af 1765 — Kruse hade då dött — förändrades hans

ställning, i det att han af därvarande Collegium medicum erbjöds

att såsom professor öfvertaga vården af medicinska trädgården

och undervisningen af »fältskärs- och apothekare-gesällerna». Efter

mycken tvekan, huruvida han skulle »stanna i Ryssland, som varit

mig olideligt från första stund», svarade han ja »i half despera-

tion» och grep sig med ifver an att sätta den i fullständig oord-

ning varande trädgården ^ i godt skick. Hälsan syntes, åtmin-

stone tidtals, varit bättre, men »ledsamheter, förargelser och tyska

konster» gjorde sinnet »nedslaget, håglöst och oroligt». Under
allt detta glömde han dock ej att gång efter annan glädja sin käre

lärare genom öfversändande af lefvande plantor och frön af säll-

syntare växter.

Ar 1768 började det sista skedet af Falcks lif. I bref till

den i Petersburg bosatte arkiater J. J. Lerche hade LinnÉ 1767

uttalat sin önskan, att någon naturforskare måtte utsändas att under-

^ Alla citat rörande Falck äro, där ej annat säges, hämtade ur bref

till Linné från Falck själf. J. J. LéRCHE och A. J. Lexell, som nu ägas
äf Linnean Society.

^ Huru där stod till, kan man finna af hans ord i ett bref till Linné
/g 1764: »Det var ett nöje att höra, huru ^gopodhim hette Archangclica,

Conium växte i dammarne, Melampyriun nemorostim var oc\\ iöxhX^i Parietaria.-s^

~~ I ett bref till Cl. AlsTrömer kallar han samma trädgård »en Ödemark,
däi- utom ogräs ej finnes annat än Cochlearia, malört och krusmynta».

J'inné. //. 5
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söka Rysslands nästan alldeles okända delar »åt Persiska sidan»,

och det behöfdes ej mera än att visa ett utdrag ur detta bref för I:

Ryska Vetenskapsakademiens nye direktör, grefve WOLODOMIR
Orlow, för att denne skulle blifva »därtill mycket benägen, häldst

|j

jag [Lerche] tillika föreslog PI:r Prof. Falck till denna Expe-
i

ditionen, hwilcken också syntes hafwa lust därtill». Följande år
j

(den ^5/3) kunde Lerche meddela, att Orlow utverkat en befall-
j

ning af kejsarinnan CATHARINA II, att tvenne botanister skulle 6

utsändas till olika delar af riket, och att Falck skulle undersöka
1

»trackten åt Orenburg, Catharinenburg jämte bergwärckena där-
j

omkring», hvartill fogades följande, som tydligt vittnade om det
j

anseende och inflytande, som LiNNÉ då ansågs äga: »jag tror
|

säkert, att om Herr Archiatern täckts wid detta tillfälle giöra
j

några påminnelser, fastän det wore till H:r Grefwe Orlow sielf,
|

ja fastän det wore till H:nes Maj:t sielf, så skulle de blifwa wäl I

uptagne och ansedde för ett nytt wedermäle af Herr Archiaterns

oförtrutna nit om Naturalhistoriens upodlande och förkåfran.»

I slutet af 1768 anträdde Falck sin färd, men hann ej

längre än till Moskwa, där ett längre uppehåll måste göras. »Gikt,
;

hufvudvärk och hypochondrie», skrifver han (den 3 ^/, 1769) till sin

gynnare Orlow, »förtära min kropp och nedtrycka min själ;

sömnen flyr mig, under mitt arbete angripes jag af kramp och

vanmakt, men i synnerhet förtviflad blir jag vid tanken på att jag |

skulle komma att besvika Akademiens tillit.» Något förbättrad t

fortsatte han sin färd och gjorde undersökningar, men iakttog så f

envis tystnad, att man i Petersburg ej ens visste, om han var
|

lefvande eller död. På grund häraf beslöt Vetenskapsakademien
|

(1772) att utan vidare hemkalla honom — en befallning, som |(

Falck mottog »med största bestörtning» och som gjorde honom

»swåra siuk». Återfärden anträddes emellertid, men han kom ej ^

längre än till Kasan, där han låg hela vintern instängd, sjuk och in

eländig. För att, om möjligt, finna någon lindring i sina plågor, .0;

begaf han sig följande sommar till de varma baden vid Kislar i u

Grusinien, och kom »helt munter och frisk der ifrån tilbaka», men ;>n

insjuknade vid nyårstiden åter i Kasan och låg där till mot slutet

af mars, »helt uttorkad, så at ei annat än skin och ben war öfrigt»,

under det att »utur hans ögon skal mycken vildhet lyst». Här

fann honom hans reskamrat GeorGII, och under samspråk med jjn

denne hade »han blifwit alt muntrare och muntrare, talt med

mycket förnuft, redighet och kalt blod om allehanda saker, sa at i
f

GeorGII ingenting kunnat märka, som war misstänkt». Följande

morgon (den 21 mars) fanns han död i sängen; med en rakknif
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hade han »giort en öpning i halsen» och med en pistol hade han

i
skjutit sig genom hufvudet.

' Falcks sorgliga slut grep Linné djupt, i synnerhet som

I

han genom bref och vänliga hälsningar^ sökt hålla hans mod uppe.

I

Sista beviset på en aldrig slocknande välvilja finnes omtaladt i

j
ett hans bref af den 1772: »Wid sista promotion, då jag war

j!
Promotor, d. 15 Junii förleden, creerade jag H:r Professorn till

1

Doctor Medicinse för heders skull, och war H:r Professoren då

ibland 9 den förste.»

I det föregående (del. II s. 64) har Anders Berlins ^ namn

blifvit nämndt. Efter slutade akademiska studier begaf han sig,

försedd med rekommendations-skrifvelse af LiNNÉ, 1770 till Lon-

don, där han med största välvilja mottogs af SOLANDER, hvar-

jämte han af »Mr BANKS antogs strax efter en upwaktning mera

såsom en wän än subordinat för 80 p. Sterling eller 2,500 d. ad

annum». Denna plats innehade han till början af 1773, då han

(den ^^/i) underrättade LiNNÉ, att han antagit ett anbud att resa

till Guinea-kusten såsom vetenskapligt biträde åt en ung engels-

man Smeathman, som året förut ditrest. Längre fram på året

erhöll Linné från honom ett »präcktigt» bref, dateradt Bance Is-

land den ^ 5
/^, och i hänryckta ordalag talar han däri om den växt-

världens rikedom, »prakt och fägring», som han där fått skåda.

»Naturens utseende är likasom förändradt; jag är lik en blinder,

som efter han fått öppnade ögon, först åskådar solen.» En del

hemsända »förunderliga växter» förskaffade honom det vitsordet

af Linné, att »han botanicerar braf».^ De härigenom hos LiNNÉ
väckta förhoppningarne blefvo emellertid snart tillintetgjorda; re-

dan i juni samma år dukade han under, ett offer för det osunda

klimatet och sin forskarifver.

Den af LinnÉS i främmande länder forskande lärjungar, hvil-

ken nu är närmast i ordningen att omtala, är Carl Peter ThuN-

* Så t. ex. skrifver brodern And. Eadck den ®/g 1770: >Hwar gång han
(= Linné) råkat mig, så frågade han efter dig. Han sade sig längta obe-

skrifweligen efter bref från dig och mente på, att, om wår herre låter dig få

ha hälsan och hielper dig wäl tillbakars, du då blefwe en remarquable man i

dep Naturaliska lärda Werlden.» I samband härmed uppmanar han brodern
att »hålla sig framme», då Linné snart nog skulle sluta, och tillägger — på
skämt eller allvar — »3 Fröknar [Linné] äro ogifta, N. B.» [nota bene].

* Född i Ångermanland 1746, student i Upsala 1765.
^ Bref från Linné till Bäck ‘^7h ^773 och till J. A. Murray i774-
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berg/ hvilken med synnerlig välvilja omfattades för hans dubbla
^

egenskap af nitisk naturforskare och smålänning. Sedan han 1770
aflagt sina medicinska examina och erhållit resrummet i Kåhreska
stipendiestiftelsen, för hvilken I.INNÉ var inspektor, anträdde han
i september samma år en resa, hvars ändamål endast var att någon
tid idka studier i Paris, men som kom att utsträckas så långt, att M
han hemkom först i april 1779, alltså efter Linnés död. /

Orsaken härtill var den, att Thunberg, som på grund af i

ett öppet rekommendationsbref af LiNNÉ öfverallt blef på det

bästa emottagen, under sitt uppehåll i Holland ådrog sig en sådan

uppmärksamhet genom sina naturalhistoriska kunskaper, att några

förmogna män beslöto för sina

frukt- och trädgårdars skull be-

kosta en hans resa till Japan, -

hvarifrån man då till Europa .

ännu ej af växter erhållit nå- '

got nämnvärdt. LiNNÉ, som\ I

rådfrågades, tillstyrkte lifligt an- I

budets antagande; för honom, I

»såsom naturalist af ächta sia- I

get, är wähl ett par åhr på en \ I

sådan resa mera betydande än I

10 på condition . . . Fata till-
_

I

biuda oss sällan wår lycka mer I

än en gång; wåga wij då taga a I
' I

emot, äro wij lyckelige äller-'. I

olyckelige för en gång. » ^
|

Japan var den tiden spär-*^ I

radt för alla främlingar utom 1

holländarne, hvilka fingo besökai^' I

några få hamnar, och därför an- I

såg sig Thunberg böra ingå i Holländska kompaniets tjänst. På I

grund häraf fick han först 1772—75 vistas på Goda-hopps-udden, I

hvars flora och fauna han under vidsträckta resor noga och med I

stor framgång undersökte; redan 1774 kunde LiNNÉ i bref till I

J. A. Murray (den 24/J omtala, att THUNBERG »har makalöst I

botanicerat och uptäckt öfwer 300 nya species». Sedan följde en

tids vistande på Java, innan han slutligen nådde sina önskningars

mål. Japan, där lyckliga tillfälligheter gjorde, att han fick företaga

vidsträcktare forskningsfärder än någon före och under långa tider

1 .4iSciKwHSÄVi.’

Carl Peter Thunberg,
Efter teckning i S. A. Hedin, Vetenskaps-

handlingar för läkare och fältskärer.

^ Född i Jönköping 1743, student i Upsala 1761.

2 Bref den ^ 77 '^

•

i
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efter honom. Under hemresan gjordes (i slutet af 1776) ett nytt

uppehåll på Java, då dess inre trakter besöktes; under 1777 ägnades

7 månader till undersökning af Ceylons växt- och djurvärld, hvar-

efter han öfver Cap, Holland (där han erbjöds att kvarstanna så-

som professor i Leijden), England och Tyskland ändtligen åter-

!
vände till fäderneslandet.^

Under största delen af denna tid fördes mellan honom och

Linné en trägen brefväxling, hvarjämte till den senares stora

ji glädje tid efter annan sändningar af insamlade växter hemkommo.
»Ricktigt», skrifver därför LiNNÉ den 1773, »har jag bekommit

I i sommar 2: ne pacquet af Hrr Doctorens oförlikliga wänskap, med

I
sä många rara wäxter, at jag hisnat där wid, hwar på jag roat

j

mig alt ifrån midsommar med största fägnad i werlden.» Och en

j

annan gång^ heter det: »jag kommer med så mycken tacksäjelse,

som jag någonsin kan frambära, för de många härliga, raraste och

nyaste wäxter, Herr Doctoren täckts sända mig utur sitt paradis.

Aldrig har jag haft mera fägnad och hugnad af någon Botanist.

Jag kan rent ut bekiänna, att jag aldrig trodt Hrr Doctoren om
så mycken resonabilitet.»

^

För ThunberGS senare, rastlösa och fruktrika verksamhet

såsom innehafvare af LiNNÉS lärostol i Upsala intill hans 1828

timade död är här ej rätta platsen att redogöra.

Med hänsyn till de företagna resornas utsträckning och de

därunder vunna resultaten hade Thunberg en värdig medtäflare

i Anders Sparrman. Redan 1765 — alltså som en 17-årig

yngling — fick han som skeppsläkare medfölja den framstående

sjökaptenen, LinnÉS trogne skaffare och ledamoten af Vetenskaps-

akademien C. G. Ekeberg på en färd till Ostindien och Kina,

för hvars resultat — i synnerhet nya fjärilarter — han redogjorde

i en 1768 utgifven disputation: Iter in Chinam. På grund af det

' Uuder sin frånvaro blef han promoverad till medicine doktor på för-

anstaltande af Linné, hvilken förskotterade de därmed förbundna afgifterna.

^ Brefvet är odateradt.
^ Oförklarligt är, att Thunberg i ett bref till P. J. Bergius, hvilket d.

1777 upplästes i Vetenskapsakademien, »beklagar sig hafva försport, det

vore han råkad i ogunst hos Arch. v. Linné och andra», hvarför han vore
betänkt att antaga ett i Batavia erhållet fördelaktigt anbud och där kvar-

stanna. Akademien beslöt att underrätta honom, att ryktet så mycket säk-
rare var ogrundadt, som han kort förut på Linnés rekommendation ut-

uamnts till Botanices demonstrator. Man hade kunnat tillägga, att Linné
afven föreslagit honom till ledamot af Vetenskaps-akademien, ehuru invalet

skedde först efter Linnés dÖd.



stora anseende, som Ekeberg i Capstaden förvärfvat, lyckades
det denne — hvilket ej lyckats Linné ^ — att utverka tillåtelse

för en svensk naturforskare att få resa omkring och göra under-
sökningar i landet; för att undgå faran att blifva misstänkt och
behandlad som spion, skulle han dock tillika blifva undervisare i

vissa ämnen åt residentens barn i Bayfalso. Linné, som fick

sig anförtrodt att utse härför lämplig person, stannade med sitt

val på Sparrman, och »genom sin trägna bön» samt ett utför-

ligt till Consistorium academicum den ^3/^^ 1 77

1

ingifvet memorial
utverkade han äfven, att Sparrman, ehuru frånvarande, fick åt-

njuta Sparfeltska stipendiet. Och än ytterligare förskaffade han

honom med ett af Ostindiska

kompaniets fartyg fri resa till

Cap, dit han anlände i april

1772.

Med ifver och framgång

bedref han där sina forskningar,

men i slutet af året anlände dit

den bekante kapten James Cook
(på sin andra stora resa) och

den honom medföljande natur-

forskaren J. G. A. FORSTER. Ett

anbud att få medfölja dem på

färden till de antarktiska farvatt-

nen var alltför frestande för att

kunna afslås; han lämnade där-

för Cap, dit han ock 1775 ef-

ter 60,000 sjömils segling lyck-

ligt återkom. Därpå följde 8

månaders ströftåg i de då svår-

tillgängliga Kottentott- och kafferområdena. Till Sverige åter-

vände han 1776, men LiNNÉS krafter voro då så brutna, att han

ej kunde fröjda sig åt de hemförda skatterna.^

4*

Anders Sparrman.
Efter teckning af M. Mollard,

kopparstick af Hubert.

‘ Jfr del. II s. 26.

^ Sparrman föddes i Tensta i Uppland 1748 och var student i Upsala

på 1760-talet. En ny Afrika-resa företog han 1787 på Gustaf III:s befall-

ning i sällskap med C. A. Arrhenius och C. B. Wadström, men afsikten

därmed var mindre naturvetenskaplig forskning, än uppsökande af lämplig plats

för en svensk koloni. Härför besöktes Senegal, Cap Verde-öarna och ön Gorée,

men då planen befanns outförbar, återvände expeditionen följande år till

Sverige. — Han blef sedan intendent vid Vetenskaps-akademiens naturalie-

kabinett 1780, Historise Naturalis et Pharmacias Professor i Stockholm 1790,

assessor i Collegium medicum 1803, död 1820.
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Det återstår nu blott att omtala ytterligare en af LiNNÉS lär-

jungar, som den af läraren upptända hågen dref ut på forsknings-

färd i främmande land, nämligen GeoRG (eller JöRAN) Rothman,^

son af Linnés faderlige vän Johan Rothman. Efter att af

Linné blifvit 1763 promoverad till medicine doktor, slog han sig

ned, hufvudsakligen som praktiserande läkare, i Stockholm. Ett

tripolitanskt sändebud Hadgi Abdrehmen erbjöd i januari

1773 Vetenskapsakademien att få sända en naturforskare till Ber-

beriet och det inre Afrika samt utlofvade denne fullkomlig person-

lig säkerhet samt tillfälle att få se, uppsöka och samla allt, som

där var anmärkningsvärdt. Det beslöts då, »at Archiater V. LiNNÉ

skulle anmodas at gifwa förslag på någon af sina Elever, som han

anser för skickelig at med största nytta göra denna resa». Mot va-

nan visade sig LiNNÉ mycket tveksam beträffande hela företaget;

»det vore wisst artigt», skref han den S/a tiH Wargentin, »att

weta, hwad som framalstras i fjellen Atlas . . . men hwem törs

lita på fides punica, om gubben [= sändebudet] dör, eller kanske

lofven glömmes, så snart man kommit från Sverige. Det är nog

för en swensk att hatas som otrogen hund.» Emellertid, till full-

görande af det lämnade uppdraget, uppsatte han trenne medicine

doktorer på förslag, nämligen 1) J. Salberg, såsom den skickli-

gaste, 2) J. Lindvall och 3) G. Rothman. Fastän den först-

nämnde förklarade sig hågad att företaga färden, utsåg Vetenskaps-

akademien — osäkert af hvad orsak — härtill nästan enhälligt

Rothman, som ock 1773 afreste.

Utgången besannade LiNNÉS farhågor. Sändebudets löften

blefvo alldeles icke uppfyllda, och den anslagna reskassan befanns

otillräcklig, så att ROTHMAN måste stanna vid kusten och endast

kunde göra ett enda ströftåg inåt landet, till Atlasbergen, där ock

en del mera betydande iakttagelser (i synnerhet botaniska) gjordes.

Misslynt öfver resans vidrigheter och utan alla tillgångar, återvände

han 1776 med bruten hälsa till Stockholm, där han 2 år därefter

uti betryckta omständigheter afled såsom e. o. assessor i Colle-

gium medicum.

Annu en af Linnés lärjungar anse vi oss böra här nämna,
o

sasom — om än i en annan bemärkelse än de föregående — en

hans »apostel i främmande land». Denne är JOHAN Andreas
Murray, hvilken utan gensägelse är väl förtjänt att betecknas

^ Född i Småland 1739, student i Upsala 1757.
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säsom en stjärna af första ordningen. Född 1740 i Stockholm,
i hvars lyska församling’ hans far var kyrkoherde, blef han
1756 student i Upsala, där han genast valde naturalhistoria
och medicin till sina hiifvudämnen samt med sådan framgång be-

dref sina studier, att LiNNÉ snart i honom såg en af sina flitiga-

ste och mest begåfvade disciplar. Härigenom knöts dem emellan
ett band af faderlig välvilja och sonlig vördnad, som först döden
kunde upplösa, och som fann ett uttryck i en liflig brefväxling,

full af vetenskapliga och förtroliga meddelanden, sedan Murray
lämnat fäderneslandet. Någon licentiatexamen aflade han nämligen

ej i Upsala, utan begaf sig

1760 till Göttingen, där han

1763 blef medicine doktor,
i

1764 extra ordinarie och 1769

ordinarie professor i medicin

och botanik, hvarmed följde I

intendenturen öfver botaniska ^

trädgården. »Hwad kan», skref

med anledning häraf LiNNÉ
till honom, »för mig wara större

hugnad än se mine forne Came- \
rader spridas ut öfwer Europa

och blifwa de Generaler,

som skola commendera Florae
;

armé.» Om hans stora veten-

skapliga förtjänster f. ö. är här ^ I

ej platsen att orda; nämnas må blott, att han, »arbetsam och flitig i

nästan utan gräns, försvagade sin helsa» och afled i Göttingen 1791. • I

Hvad däremot här bör anföras, är följande, som tydligt vitt- I

nar om det förtroliga förhållandet mellan honom och LiNNÉ. Under
, jj

ett besök i Sverige 1772 fick han hos denne se ett interfolieradt I

exemplar af i2:te editionen af Systema Naturce^ hvari voro införda •: I

beskrifningar på en mängd nya växter. Ifrig, att dessa värdefulla

tillägg snart måtte blifva för samtliga botanister tillgängliga, upp-

manade han Linné att snart utgifva en ny upplaga af detta arbete.
;

Härtill förklarade sig emellertid LiNNÉ sakna tid, men öfverläm-
'

nade i stället sagda exemplar till MURRAY med tillåtelse att, om
han så ville, lägga det till grund för en ny upplaga. Denne grep ock

"

^ I Kaleidoskop oder Vermischte Gedichtc (Auclien & Leipzig 1841 )
uppgif-

ver Barto von Loewrnigh, en dotterson till J. A. Murray, att Linné

stått fadder åt denne (»einst iiber die Taufe gelialten hatte»). Detta öfver- ."y

ensstämmer dock ej med anteckningen i Tyska kyrkans dopbok.

i

Johan Andreas Murray.
Efter medaljong, tillhörig Professor Rob. Murray.
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o-enast verket an, fick förläggare i Tyskland och öfverraskade sin

.gamle lärare, då boken (1774) var färdigtryckt,^ med ett ganska

hederligt författararfvode, hvilket Ltnné mottog med stor tack-

samhet mot »Hr Professoren, som för boken har haft så mycket

beswär.» Efter LiNNÉS död utgaf han 1784 en ny upplaga, den 14:0.

Sitt erkännande af MURRAYS förtjänster på det botaniska

i
området gaf LiNNÉ 1771 genom uj^pställande af det nya växt-

!
släktet Murraya, hvilket tvifvelsutan beredde denne stor tillfreds-

i,
ställelse. Redan förut hade han nämligen uttalat sin förhoppning

att af »princeps botanicorum» erhålla en sådan dekoration. LiNNÉ

jj
hade då (i bref den ^^2 i77o) lämnat ett afböjande svar, ty han

i
»wille, att H:r Professoren först utgåfwo till allmänheten något

i specimen Botanicum, att jag ej må synas agera äfter faveur».

j

På samma gång tröstade han emellertid honom med att »nog få

wi någon ört för H:r Professoren».

* Såsom belysande förhållandet dem emellan må ytterligare föl-

jande utdrag ur ett LiNNÉS bref (d. Ys H 74 )
finna plats: »Ibland så

många andra räknar jag den besynnerliga affection H:r Professoren

täckts bevvisa, då han wid sin lilla Dotters dop behagat kalla mig till

fadderskapet, som äger sielf så många stora, hederliga och bety-

dande män hos sig. Gud låte lilla CAROLINA upwäxa till sine

Hederlige Föräldrars glädie och hugnad samt träda i sine k. an-

höriges fotspor och wälsignas af den högsta warelsen.»
^

Bland LiNNÉS öfriga svenska lärjungar, hvilka efter slutade

akademiska studier fingo sitt verksamhetsområde uteslutande inom

fäderneslandet, finnas många, hvilka voro väl förtjänta af att

här utförligare omtalas, såväl på grund af hvad de i ett eller an-

nat afseende uträttat, som med hänsyn till deras förhållande till

Linné, både under och efter studietiden. Af fruktan för en allt-

för stor vidlyftighet måste dock antalet af dem, hvilka här skola

anföras, inskränkas endast till några få, med hvilka LiNNÉ äfven

efter deras Upsala-tid stod i en långvarigare och lifligare för-

bindelse.

^ Denna innefattade endast växtriket och benämndes därför Systema Ve-

getdbilium,

* Denna Linnés guddotter, Elisabeth Margareta Caroeina, född

1774, dog 1847; blef gift med Barthoeom.,Eus v. Loewenigh, chef för ett

på 1500-talet grundadt, mycket ansedt köpmanshus, ett af de äldsta i Europa. —
Att Linné redan då var till minnet ganska nedsatt, framgår däraf, att han
halfannan månad därefter (den '®/g) frågar; »Huru mår min lille gudsou? Hälsa
honom och achta honom för magsvra, som förderfwar så måuga barn.»
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En af dessa var JOHAN Otto Hagström/ måhända den
dugligaste i den första lärjungeskaran. Redan i början af 1740-

talet, då Linné uppmanat en flock unga män att anställa iaktta-

gelser rörande de växter, som af våra olika slags husdjur ätas el-

ler ratas, fick HagströM det vitsordet, att han »///M/r» full-

gjort sitt uppdrag att observera hästarnas föda. Ar 1749 erhöll

han på Linnés yrkande dubbelt kungligt stipendium till företa-

gande af den resa till Jämtland, för att »noga anteckna thes hus-

hållning, åkerbruk, jordarter, färgegräs, medicinal-wäxter och andra

för menniskor och kreatur wildt wäxande nyttiga eller skadliga

örter, med mera märkwärdigt», hvarom landshöfdingen, präster-

skapet och ståndspersonerna i sagda landskap gjort ansökan.^

Denna resa verkställdes följande år.j

Från och med 1754 var HaGSTRÖM strängt upptagen af sin

befattning som provinsialmedikus i Östergötland, men förblef där-

under äfven sin ungdomskärlek till naturalhistorien orubbligt tro-

gen. Genast vid sin ankomst till Linköping erbjöd han sig att

med gymnasisterna företaga botaniska exkursioner, men fick härpå

ett tvärt nej."* Med LiNNÉ stod han ända till dennes sista tid

i brefväxling, och särskildt var denna liflig med anledning af ut-

gifvandet af hans synnerligen förtjänstfulla skrift: Pan apiun eller

Afhandling om de Örter, af Jnvilka Bien hälst draga deras Ho-

nung och Wax. Att den af Vetenskapsakademien 1768 utgafs,

skedde genom LiNNÉS inflytande, och han försåg den ock med

ett företal — alltför lofordande enligt författarens åsikt, hvilken

förklarade sig hafva »endast giort min skyldighet såsom lärjunge

af en så stor Mästare». Helst hade han velat .slippa ett sådant

»encomium» af den, »som nu dirigerar uti tribus naturce regnis'»,

men »Caroler äro souveraint folk» och »vi måste låta små felag-

tigheter passera för de stora och dråpeliga Carolers bedrifters

skull ».^ Linnés uppfattning af detta arbete framgår af följande

yttrande i ett bref af den 1768: »Jag har läsit 8 gånger

Herr Doctorens Pan apum, som Herr Doct. täcktes sända mig;

jag kan tillstå, att den är en Juvel. Herr Doctorens nya rön,

korta och sinnrika skrifsätt, rediga tankar och slutsatser göra, att

den skall hafwa sten till hierta, som ej rörs och får affection för

boken, huru grof läsaren wore. Hrr Doct. har med detta enda

grafwit sitt namn så diupt i tidens hälleberg, att inga tiders om-

’ Född på Frösön i Jämtland 1716, död i Finköping 1792.

^ Cons. prot. och I 749 -

3 Bref från J. O. HagSTRöm till A. Bäck den 1754.

Bref från Hagström till WargenTin Ye ^762.
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*

y

of skiften kunna det utrota. Jag gratulerar H:r Doct. till odöde-

ti; ligheten.
»

^

ijl Få af lärjungarna torde kunnat täfla med HagströM i tro-
-

Jr fast tillgifvenhet och tacksamhet till sin store mästare samt i

f!’
beundran för hans verk; »han är solen, och des disciplars arbe-

ten kan man likna vid morgonrådnan, som är dägelig och vacker,

f|' men har sin fägring af solen».

^

|j Dessa sina känslor gaf han luft ej blott i bref till LiNNÉ

J''samt vänner och kamrater, utan äfven på andra sätt. Så t. ex.

/ is sände han till Smålands nation i Upsala en summa af 6o dir

[j-smt till inköp af några af dennes ^wittre arbeten, till upmun-

]• tran för dem, som af Nationen äga lust att göra sig kunnoga

om en så ädel sak».^ Detta gjorde han för att visa sin tacksam-

; het mot nationens inspektor LiNNÉ, »som warit dess trogna hand-

i ledare i Natural-Wettenskapen», äfvensom emedan »genom det

ä nöjet, Natural-Historien gifvit mig, har jag redan liksom en glad

himmel på jorden, hwilket alla de få röna, som omfatta denna

nöisamma vetenskapen, såsom den värkeligen förtienar».'^

En annan, som med HagströM täflade i aldrig svikande

hängifvenhet till naturalhistorien och sin älskade lärare, var JOHAN
Gustaf Wahlbom,^ med hvilken Linné ända in i sena ål-

derdomen flitigt brefväxlade. Hvilket anseende för solida kun-

skaper han under sin studietid förvärfvade, framgår däraf, att han,

redan innan han 1751 såsom primus promoverades till medicine

doktor,*' 1748 uppfördes på förslag till medicine adjunkturen. Ar
1751 föreslogs han af konsistorium i Lund till professor i natu-

ralhistoria, höll i detta ämne offentliga föreläsningar i Stockholm

och utsågs till förste innehafvaren af den där nyinrättade profes-

suren i anatomi och kirurgi, hör att förkofra sig i dessa ämnen
anträdde han följande år en resa till Tyskland, där han vann

stort anseende som en af Linnés mest framstående lärjungar,

^ I ett annat bref 1767) säger han, att denna skrift »blifwer H:r

Doctorens Mausoleum, som står längre än pyramiderne i Egypten».
* Bref till WargenTin >7^7-

® Sniål. Nats prot. ^7a ^ 7 ^^-

Odateradt bref från J. O. HagsTröm i Smål. Nat:s arkiv. — Äfven
hll Jämtlands nation, hvilken han som student tillhörde, lämnade han lik-

tiande gåfva.

® Född i Svennevad i Närke 1724, hvarifrån hans far kort derefter flyt-

tade till Kalmar län; död i Kalmar 1807.
* Den af honom därvid besvarade doktorsfrågan var: Är kaffedrickan-

de hälsosamt för dem, som studera?
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hvilkens »manliga upförandc ibland the Germanos» vid försvaret
af Linnés åsikter^ ej kunde annat än bereda denne stor glädje.

Särskildt hade. Wahlbom ägnat sig åt insekternas studium, hvil-

ket, enligt hvad LiNNÉ pa ett entomologiskt kollegium 1755 be-

rättade, vållade, att då »Wahlbom kom til Dantzig, måste han
blifwa där hela 2 manader, ändast at lära Fruntimer känna
insecterna.»

Efter hemkomsten afsade han sig professuren i anatomi, eme-
dan han ej kunde motstå sina landsmäns enträgna anhållan, att

han skulle mottaga provinsialläkar-befattningen i Kalmar län,

hvarest han sedan med säll-

spordt nit och stor framgång

verkade 1753—94. Flärigenom

fick han ock ett tacksamt fält

för naturvetenskaplig forskning,

och särskildt beredde Öland,

där han vid Wickleby förskaf-

fade sig ett landställe, honom
glädjen att få rikta svenska

floran med förr i vårt land' ej

anträffade växter. Till odling

i Upsala botaniska trädgård

skickade han gång efter annan

lefvande Ölandsväxter och an-

dra rariteter (hvaribland ett

kaffeträd, som växte »admira-

belt» och bar frukt) samt visste

äfven f. ö. sä behålla sin forne

lärares bevågenhet, att denne

(^Vs G5S) förklarade: »Af in-

gen af alla mine disciplar har jag haft mera hugnad än af Hr
Assessoren ingen har blifwit fastare i wettenskapen

;
ingen har

wist mig mera förtroende och kiärlek; ingen har hedrat sig och

f

V,
V -

•X->'

Johan Gustaf Wahlbom.

Ur S. A. Hedins Vetenskapshandlingar för

läkare och fältskärer.

^ Bref till Wahubom 7i2 ^ 75 ^- ~ En kand. med. Christbob Mybius,

som ville samla medel till en längre utländsk resa ocli som framhölls såsom

en stor botanicus, hade inbjudit de förnämsta lärde i Berlin till en offentlig

disputationsakt i naturalhistorien, då hvem som ville fick uppträda såsom

opponent. Wahbbom, hvilken — liksom andra Linnés lärjungar — ansåg,

att ingen hade rätt att göra anspråk på alt vara verkligt kunnig på detta

område, om han ej tillhörde Linnés skola, upptog den kastade stridshand-

sken och bragte genom sina öfverlägsna kunskaper och klara framställning

sin motståndare snart till tystnad.

^ Han erhöll 1755 titel af assessor i Collegium medicum.
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mig mera än H:r Assessoren. Gud låte Edert öde wara städse sä

blidt, som jag det af hiertat skall önska och där åht fägna mig.»^

Ungefär samtidigt med HaGSTRÖM och WAHLBOM vistades

Erik Gustaf Lidbeck^ vid Upsala universitet, där hans håg

genast väcktes för naturalhistorien, och där han genom sin flit

och 'tilltagsenhet samt sitt glädtiga väsende snart blef en af LIN-

NÉS favoriter. Sagda egenskaper gjorde, att denne valde honom

till sekreterare under Väst-

götaresan 1746 samt föl-

jande år i Vetenskapsaka-

demien föreslog honom till

företagande af en forsk-

ningsfärd till Bengalen,

hvilken dock ej kom till ut-

förande. Sedermera, då en

amanuens under Skåneresan

skulle utses, fick Lidbeck

först anbud härtill, hvilket

han ock med glädje antog.

Strax före affärden iråkad

sjukdom nödgade honom
dock att försaka detta nöje.
o

Ar 1750 blef hans verk-

samhet förlagd till Skåne,

i det att han då utnämndes

till medicine adjunkt i Lund
pa förslag af Linné, hvil- Erik Gustaf Lidbeck.

ken däremot icke lyckades Efter oljefargsportratt, tillhörigt Vetenskapsakademien

,, o. , r-- r * Stockholm.
att at honom forvarfva pro-

fessuren i ekonomi. Sedan

erhöll han (1756) den nyinrättade professuren i naturalhistoria.

^ Wahlbom var gift ined ärkebiskop M. O. Beronii dotter Elisabeth
Christina (Björnstjerna), som vid ett besök i Upsala 1772 dit medförde
en del kapska växter, hvilkas bestämning af Linné önskades. Dessa åter-

sändes med tillökning af några andra ur Linnés eget förråd. På 1870-talet

anträffades på en vind i Kalmar Wahlboms herbarium, och därur tillvarato-

gos des.sa med Linnés egenhändiga bestämningar försedda växter, hvilka

au ägas af Upsala botaniska museum. I det bref (*7i i772), hvari de af Linné
omtalas, förekommer följande; »Nog minnes jag Wickleby tenipe, som Gud
täckts tillredt för H;r Assessoren såsom det andra paradis; jag gratulerar H:r
Assessoren, som blifwit ägare af det wackraste landställe och wackraste Fru.»

Född i Hesselskogs socken i Dalsland 1724, död 1803. Skref i bör.
jan sitt namn: Liidbeck.
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Hans förnämsta verksamhet var dock såsom plantagedirektör
i

Skåne, hvarvid han nitiskt sträfvade för nyttiga växters infö-

rande och acklimatiserande i sagda landskap.

Om Linnés förhållande till honom får man en tydlig föreställ-

ning genom de talrika bref (ej mindre än 37 från åren 1747— 69),

som ännu finnas i behåll
;

flera hafva uppenbarligen gått förlorade.

Dessa utvisa, dels huru förtroligt han umgicks i Linneiska hemmet

\

dels att han af läraren omfattades med en faderlig ömhet, som
tog sig uttryck i råd med hänsyn till hälsans skötande och veten-

skapliga arbetens bedrifvande. Stor var därför LiNNÉS glädje,

då han (den 05 6) fick lyckönska till skedd professorsutnäm-

ning: »Herr Professorn får giöra en ny Epoque ifrån första Hist.

Professionen i Lund, snart sagt i Swerige. Jag wore tilfreds at

få byta med Eder. . . . Edert klimat om jag hade i Upsala, jag

skulle hafwa näst hela wärden och, om möjeligit wore, halfwa

månen til. Men alla Elementer strida emot mig. Jag tror, at

wi aldrig få wår. I Lund lärer mästa wåren wara förbi. . . . Det

är mig nöje se, huru mine Disciplar stiga til, då jag sielf aftager,

och med heder pryda sina rum.»

I vetenskapligt afseende mera framstående än någon af de

trenne senast omnämnda är PETER JOHAN Bergius.^ Efter

tvenne års studier i Lund kom han 1749 till Upsala, där han

snart, lockad af LiNNÉS föreläsningar, beslöt ägna sig åt natural-

^ Under denna tid var han »fästman» åt Linnés äldsta dotter, den då

fyraåriga EniSABETH Christina. I brefven från Linné talas ofta därom,

i det att det än heter: »Lisa Stina hon talar aldrig om annat än sin fäst-

man, om honom drömmar hon, alla andra föraktar hon»; än: »Lilla LiS.^.

Stina tog emot Edra hälsningar med löje och tårar tillika; nu hälsar hon

med gråt och bön om återkomsten» o. s. v. Linné synes varit mycket road

af denna barnsliga kurtis, såsom äfven framgår af följande den “/g 1747 ef-

ter den lilla damens diktamen skrifna bref, hvari hon ger luft åt sin svart-

sjuka och framställer sina önskningar om bidrag till den blifvande bosätt-

ningen; »I så strifwa te min fästman och tacka för min solfiäder och sol

hatt. Strif straxt om han har gift sig med mamsell hejatt [= Hegardt], I

så strifwa at han ä då rätt owettig. Strif at han ger henne pussar om da-

gen. Har ni strifwi en stål och thépauna, tassetanna, möltanna, thetanna li-

ten. Et litet strin at giömma min fästmans bref i. Nu en liten puttäll.

Så så ni strifwa at han har hem dom alla.» Äfven i LöFlings bref till

Lidbfck talas om denna »förlofning», hvarvid försäkras; »Er fästmö ärnar

jag ej stjäla, då jag för 15 sådana ej vill byta bort en enda Lovisa», d. v. s.

Linnés då ettåriga dotter, hvilken LöFBING på liknande sätt utvalt till sin

»fästmö».

* Född 1730 på Erikstad i Hvittaryds socken (Småland) där Linnés

f.^irfar varit bosatt; död 1790.



i|j historien; på åhörarförteckningarna vitsordas han såsom '>'>egregius'>'>

«|i [utmärkt]. År 1752 utvaldes han af LiNNÉ att på Tessins be-

II kostnad resa till Gotland för insamling af örter och petrifikat,

i| och detta uppdrag fullgjorde han så väl, att drottning Lovisa
'

I Ulrika hade för afsikt att sända honom på en botanisk färd

ii till Ostindien, hvilken plan dock af obekant anledning gick om

j
intet. Sedan han slutat sina akademiska studier, blef han 1761

I Historias Naturalis och Pharmaciae professor i Stockholm samt

I 1766 assessor i Collegium medicum. Oaktadt sina många och

Peder Johan och Bengt Bergius (den förre främst).

Efter medaljong i vax af C. Fr. Inlander, tillhörig Vetenskapsakademien i Stockholm.

aldrig svikande lust att ägna sig åt naturens studium, hvarom ock

talrika vetenskapliga afhandlingar vittna. En oförgänglig ärestod

hafva han och hans broder, bankokommissarien Bengt Bergius—
äfven han en ifrig naturforskare, med hvilken Linné stod i förbin-

delse — åt sig själfva upprest genom sin storartade donation till

Vetenskapsakademien: Bergianska trädgården med dithörande bi-

bliotek och samlingar.

Under början af sitt Stockholmsvistande ägnade sig P. J.

Bergius företrädesvis åt medicinen, och detta med sådan fram-

gång att, > han ansågs på sin tid som en af Europas största prac-

tici» »och hos sjuka outtröttelig».^ Härvid lade LiNNÉ honom.

S.ACKEÉN, Sveriges Tå'l'arehisforia T. s. 'jzö.
1
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såsom tillika botanist, varmt pä hjärtat att verka för att svenska
växter matte användas till goda, men billiga läkemedel, emedan
»de mäste, som behöfwa hjälp äro fattiga Landtmän, som med
största möda kunna skaffa sig några styfwer til bröd åt sig och sina

barn. När nu dessa komma til Doctorn, förskrifwer han dem,
efter antagit mode, medicamenter, och remitterar dem til Apothe-
quet, där hälsan ofta säljes dyrare, än at de den kunna lösa. Det
är förskräckeligit at eftertänka, huru en fattig karl hos oss knapt

kan få en purgation, utan at den skal föreskrifwas från Ost- eller

Wäst-Indien, där wi dock hafwa så goda purgantia in uti fäder-

neslandet. » ^ Huru Bergiu.s härutinnan sökte rätta sig efter

Linnés uppmaningar, få vi tillfälle att i det följande framställa.

Såsom ett bevis på Linnés belåtenhet med denne sin lärjunge och

glädje öfver hans framgångar må tjäna följande utdrag ur ett

tacksägelsebref (den 1759) för det »präktiga och mascule ut-

arbetade» tal om Stockholm för 200 år sedan, som Bergius den

^
y/g

175S höll i Vetenskaps akademien: »Det gläder mig neder

i stortåen, att mine gamble wänner kunna wisa sig på lärda thea-

tren som hieltar. H:r Doctoren hedrar på alla ställen sitt rum

och lyser mot sine jämnåriga som ächta sten emot flussar.»

Det i allo goda förhållandet mellan LiNNÉ och Bergius

höll emellertid på att blifva något grumladt. Orsaken var den,

att den senare till införande i Vetenskapsakademiens handlingar

inlämnat en afhandling om Sojabönan, hvilken remitterats till

bedömande af LlNNÉ. Denne tyckte väl, att »sådana communi-

cationer äro oangenäma», emedan »man will ej gerna göra sig

owänner i onödigt mål; man får dem nog ändå», men fullgjorde

dock detta uppdrag och framställde därvid några obetydliga an-

märkningar eller rättare frågor, hvilka han bad akademiens sekrete-

rare »på egen hand (utan att det kommit från mig)» meddela för-

fattaren. I stället för att gå så till väga, lämnade sekreteraren

Linnés bref till Bergius, som däraf tog sig anledning att (den

1764) tillskrifva LiNNÉ ett långt bref, hvari han, hvad ho-

nom själf beträffar, protesterar emot att ovänskap skulle kunna

uppstå genom någon mot hans skrifter gjord anmärkning, »hälst

af Herr Archiatern såsom min priswärde Läromästare, den jag i

all min lifstid aldrig kan blygas wid at taga information och rät-

telse af; med ett ord, en sådan Man, som jag ej allenast höge-

ligen wördar, utan ock af hjertat älskar icke annorlunda, än en

Son sin Far». Han begagnar dock tillfället att, ehuru han »hål-

® Bref från Einné 1757-
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lit sådant för ogrundadt prat», omtala »de obehageligaste tidningar,

jag understundom kunnat fått ifrån Upsala, såsom skulle Herr

Archiatern owänligen en och annan gång talt om min person och

publiquement sökt förringa min capacité i närwaro af sina Elever»,

Kort därefter — i början af december — kom LiNNÉ till

'Stockholm och sammanträffade därunder några gånger med Ber-

GIUS, som •— enligt hvad han själf skrifver^ — »blef någorlunda

'Styrkt i den smickersamma förhoppning jag gjort mig, at H:rr

Archiaterns gunstbenägna sinnelag emot mig wore ännu oförän-

' dradt». Ännu mera öfvertygad härom skulle han dock blifva,

om Linné ville skänka honom några växtdupletter, och skulle

han å sin sida visa sin tacksamhet »igenom någon annan souvenir,

•någon hederlig medalj eller dylikt, som jag kan uppsöka». I

I
sitt svar (den lo^var Linné att sända kapska och indiska

I växter, men ber tillika att få veta, hvarifrån Bergius fått upp-

I

gifter, att han »kunnat någonsin haft tillfälle i mina Lectioner att

nämna ett ord till H:r Professorens disävantage». Huruvida nå-

,

gon sådan upplysning lämnades, är obekant.

Förhållandet dem emellan synes under de följande åren bära

prägeln af ömsesidig aktning och tjänstvillighet. Linné lofordar

Bergii »wackra bok de plantis africanis» och beder honom själf

välja mellan tvenne föreslagna nya växtsläkten, åt hvilketdera

namnet Bergia skulle gifvas. Bergius å sin sida ställde med största

beredvillighet till LinnÉS förfogande växter ur sitt herbarium

(t. ex. kapska Ericce), då denne behöfde sådana till undersökning.

Det oaktadt kan man dock vid genomläsning af deras bref —
sparsammare än förut — näppeligen frigöra sig från den uppfatt-

ningen, att ett visst latent misstroende fortlefde, eller åtminstone

att den forna hjärtligheten ersatts af en mera kylig, nästan osten-

tativ artighet. Flera orsaker härtill torde ock hafva funnits: dels

den mellan Upsala medicinska fakultet och de i Stockholm ny-

inrättade medicinska undervisningsanstalterna uppkomna rivalite-

ten, då Linné och Bergius naturligtvis måste tillhöra olika läger;

dels en viss jalousie de métier, som förmådde Bergius att hasta

med beskrifvande af en del växter från främmande länder (sär-

skildt Goda-hopps-udden), utan att därom samråda med sin gamle
lärare; dels — och kanske förnämligast — bägges samlare-ifver,

hvarvid Bergius stundom lyckades för sitt herbarium förvärfva så-

dant, hvartill LiNNÉ ansåg sig haft bättre rätt. »Missförstån-

^ Bref till Linné ^7 i 2
i 7^4 -

’ Så t. ex. berättar skeppsläkaren C. H. Wänman (^79 1768), som hem-
kommit från Ostindien, att han af Linné mottagits »med kyssande», fastän

Linné. //, 6



det» kunde ej förblifva obekant för Linnés lärjungar, hvilka i

sin beundran för denne funno Bergii underlåtenhet att med ho-
nom samrada icke lända till hans heder. »Utländske store Bo-
tanici», skrifver J. O. Hagström till Wargentin (den

1767), »communicera med VON I.iNNÉ alt nytt, de öfverkomma'*,

bland örter och diur. Hvarföre kunde icke Bergius göra det-

samma, hälst han bor allenast 7 mil ifrån Upsala?» Liknande
yttranden af andra saknas icke. — Dessa små moln oaktadt.

hvilka gjorde, att den annars af välviljans sol klart belysta taflan

stundom något beskuggades,

skulle dock LiNNÉ uppenbar-

ligen varit den siste, som ej

erkänt och hedrat Peter Jo-

han Bergius såsom en af

sina dugligaste disciplar. Med
rent af ängslig noggrannhet

undvek han ock sedan allt,

hvaraf han trodde Bergius

kunna på något sätt blifva så-

rad eller irriterad.^

Bland lärjungarna på LIN-

NÉS ålderdom var det knap-

past någon, vid hvilken han

var innerligare fäst, än den

förr omnämnde JOHAN An-

dreas Murrays yngre bro-

der Adolf Murray, ehuru

dennes håg företrädesvis låg
[Efter oljefärgsporträtt af N. Hagelberg 1794 ,

till- o
anatomien Född 17^1

hörigt Medicinska Fakulteten i Upsala. ' 75 >

blef han vid 1 3 års ålder

Adolf Murray il

l

denne visste, att han lämnat Bergius det mesta af hvad han samlat, men då a
ett rykte kommit till Upsala, att däribland funnits » 2;ne tunnor med örter,

inpackade uti sand, till ett antal af mer än 6oo;de», blef Linné så förbittrad, .-tj;

att han kallade W. för en skälm och »ville återsända Thée och Porcelainet,

som iag 2:ne dagar förut presenterade honom», samt förklarade, att Bergios rqij

».skulle vara så infame och ej unna honom [ens] af de sämsta duppletterna. räj

Och», tillägger han, »alla medici, som äro goda Limiejaner, äro nog grofve emot laj

mig .... för det iag icke haft örter eller det minsta af naturalier hit med tr i

mig .... Gud låte mig slippa Upsala denna gången.» — Två år därefter i;>ti

återkom W. från en ny resa, och Linné blef då fullt belåten med hvad han

medförde.

* Mot en af BERGius till Vetenskapsakademien inlämnad afhandling ; )il

gjorde Linné i bref till Wargentin (den -'/g 1795) några anmärkningar, .



83

-student i Upsala, där han gjorde sig så bemärkt, att han 1768

fbrordnades att sköta anatomie-prosektors-platsen i Stockholm och

1770, alltså vid 19 års ålder, att föreläsa i st. f. professor R.

Martin. Detta oaktadt medhann han äfven att under flera år af-

höra Linnés föreläsningar i åtskilliga ämnen och vistades ett par

somrar på Hammarby, så att han af Linné vitsordades såsom '>'>au-

ditor meus conjunctissimus, dilectissimus» [min mest tillgifna, mest äl-

: skade åhörare]. Medicine doktor blef han vid promotionen 1772, den

i

sista, vid hvilken LiNNÉ tjänstgjorde såsom promotor,^ hvarefter han

;i begaf sig ut på en längre utländsk resa; »när jag tog afsked af ho-

i| nom [Linné]», skrifver han till sin broder, »skedde det på båda si-

i
dor med sådana sinnesrörelser, liksom han varit min far och jag

}

dess son». Med på färden fick han af LiNNÉ ett öppet, latinskt re-

!

kommendationsbref, ^ och detta blef för honom en talisman, som

I

beredde honom tillträde till och det vänligaste mottagande af

Tysklands, Frankrikes, Italiens mest framstående läkare och natur-

forskare, sådana som Haller, BuffoN, Lavoisier, Saussure,

Bernoulli, Galvani m. fl. T. o. m. den 80-årige Voltaire,

som nekade alla utlänningar och nästan alla utom nödställda till-

träde till sig, mottog honom med utmärkt vänlighet. Under

denna sin resa erhöll han underrättelse om Linnés brutna hälsa;

hans känslor därvid framstå i klar dager af följande ord i ett

bref till arkiater N. Dalberg (den i775)> hvilka tillika

I

men tillägger: »Men låt röret passera för hans egen räkning. Om jag skulle

säga emot, skulle Hr Profess. Be;rgius tro, att jag antingen afundades,

det Gud wet, at jag icke gör, eller wilja tadla andras och missunna honom,
liksom jag allena skulle wilja wisa mig grön. . . . Det skulle och bryta ho-

nom, at han miste lusten at contribuera något till Academien Var

gunstig och låt ej Dr BerGiuS få weta, hwad jag skrifwer, at jag ej råkar

ut som senast. Jag skrifwér till Hr Riddaren ej som Secreterare af Wetten-

skaps Societeten, utan som en wän; hwarför skall jag stöta någon och draga

andra at wredgas på mig?» — Och då Bergius i en senare uppsats (1768)

gaf åt Linnés Plantago tinijiora namnet Littoris juncea, bad LiNNÉ WarGEN-
TIN fråga, om han ej ville ändra namnet till Littorella. »I sig sjelf är det

alldeles indifferent, och det står i hans makt att kalla henne, hwad han be-

men jag tycker, hon blefwe då så lik Limosella, som hon är

granne». Ändringen godkändes. Växtens rätta namn bör därför vara Litto

rella tinijiora.

* Ett par af Murrays kvinnliga släktingar hade ock rest till Upsala
för att öfvervara högtidligheten, och dessa »blefvo med gubben Linné de
bästa vänner. Gubben fick liksom nytt lif, viste dem allt märkvärdigt och
roade dem så, att de sjelfva sade sig vara öfvermåttan roade. Huru gubben
talte, så vann gubben dem och de vuuno honom. Skönhet lockar alltid

sjelfva ålderdomen att tala lätt». (Bref från Ad. till J. A. Murray.)
* Detta äges nu af piofessor Rob. Murray i Stockholm.
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kunna tjäna som bevis på LiNNÉS förmåga att ännu på ålderns
dagar vinna de ungas hjärtan: »Herr Archiaters nouvelle om
Arch. V. Linnés aftagande krafter oroar mig otroligen. Ack
min Gud! hvarföre kan man icke göra en så stor man odödlig!

Jag venererar honom in i grafven och kysser hans fotspår. Sve-

rige vet aldrig, hvad det förlorar med honom. Vore han här

i-ite — han bars på händerna, han hördes som ett Oracle. Och
kan Europa, utom Newton, upte en annan LiNNÉ? Nej! med
honom miste vi mera, än som någonsin kan ersättas. Ack! om
himlen allenast ville förlänga hans lif, till dess jag än en gång

fick kyssa hans hand i

mitt och alla utrikes Lär-

das namn. — Jag har

att tacka honom för otro-

ligt mycket och min enda

gloire, som flatterar mig,

är den att vara hans di-

scipel. Ack! den vör-

dade Gubben, som än

unnar mig sin vänskap!

Han sväfvar mig städse

för ögonen och hans lef-

verne är mitt rättesnöre.»

— Vid sin hemkomst

från den långa färden

hade MURRAY glädjen

att finna sin faderliga

vän ännu i lifvet, och

denne hade då haft den

stora tillfredsställelsenatt

genom sitt inflytande bi-

draga till inrättande af en professur i anatomi vid Upsala univer-

sitet, och att Ad. Murray utnämndes till dess förste innehafvare.

Erik Acharius.

Efter litografi i hans Synopsis Lichennm.

Ännu på sena ålderdomen, då energien ej obetydligt aftagnt

samt såväl kropps- som själskrafter börjat slappas, ägde LiNNÉ

ännu kvar tillräckligt af sin gamla tjusarförmåga såsom lärare

för att till naturalhistoriehs studium kunna locka åtminstone

en eller annan ung man, hvilkens första, stapplande steg på ve-

tenskapernas fält han ledde, och detta på ett sådant sätt, att

denne sedan på detsamma kunde skörda oförvissnelig lager. Så-

dant var förhållandet med Erik Acharius, hvilken man plägat

I

)
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j,)eteckna såsom den siste af Linnés svenska lärjungar. Född i

jefle 1757, inskrefs han såsom student i Upsala 1773 och dispu-

I

terade pro exercitio om Planta Aphyteia den 1776, vid hvil-

cet tillfälle Linné för sista gången intog katedern. Under denna

>in studietid hade han till den grad lagt sin flit, entusiasm

jch iakttagelseförmåga i dagen, att han, oaktadt sin ungdom,

1

3å sin gamle lärares förord utsågs att såsom naturforskare

•iTiedfölja en spansk expedition till Peru, Chili och Mexiko,

hvilken dock ej kom till utförande. Den vidtomfattande och fram-

Stående verksamhet såsom naturforskare och läkare, som han sedan

.utöfvade, tillhör tiden efter LiNNÉS död. Här må därför endast

rframhållas, att han, troget vandrande i dennes fotspår, särskildt ge-

1

1nom sina epokgörande skrifter öfver lafvarne intager ett af de

I allra främsta rummen bland Linnés lärjungar; han erkännes näm-

ligen allmänt och obestridt såsom lichenologiens vetenskaplige

cgrundläggare. — Sedan 1789 var han provinsialläkare i Öster-

^
götland och sedan 1795 tillika föreståndare för kurhusinrättningen

i Vadstena, i hvilken stad han afled 1819.

Slutligen må här ock nämnas en man, som väl aldrig stu-

dderat i Upsala, utan endast mera tillfälligt sammanträffat med
I Linné. Denne utöfvade dock därunder på honom sådant infly-

l tande, att han ansåg sig hafva rätt att med stolthet räkna sig till

1 lärjungarnas antal. Denne är Anders Jahan Retzius, »jätten

i i lärdom», för hvilken det fanns incognitum, nil inaudi-

t tum, nil novum-» ^
[intet obekant, intet ohördt, intet nyttj- Sitt

: förhållande till LiNNÉ har han själf skildrat i följande ord, hvilka

i klart belysa, hvilket nästan oemotståndligt inflytande denne genast

1 kunde utöfva på unga män med öppen blick för naturens alster

< och under. Så skrifver han i företalet till sin Prodromus Florce

Scandinavicce

:

»På sin höjd tjugo timmar har jag fått vara till-

sammans med den oförliknelige mannen, men jag tycker mig
' deraf haft lika stor nytta som af två års kollegier. Uppriktigt

t måste jag tillstå, att förhållandet varit lika med mig som med de
{ fleste, om icke alla, nemligen att jag tyckte mig finna den Lin-

' neanska metoden i flera afseenden lida af brister, och i min egen-

kärlek och mitt djerfva ungdomsmod blygdes jag ej att i smyg
söka afhjelpa desamma. Men huru grundligt nedslogs ej mitt

öfvermod under de få, gyllene och ovärderliga stunder, under

‘ Ett ofta upprepadt yttrande om honom af professor A. Eindfors.
Rrtzius var född i Kristianstad 1742, blef slutligen professor vid Eund,s

' universitet och dog i Stockholm 1821.
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hvilka det var mig förimnadt att samtala med denne verldsbe-

römde åldring! Jag lärde mig då inse, huru tanklöst jag dömt,

att jag oriktigt såsom fel ansett sjelfva fullkomligheterna, och att

mina förbättringar i sjelfva verket alstrade en förvirring, som
denne öfvermåttan skarpsynte man så omsorgsfullt sökt undvika.

Ack, om äfven andra ej låtit sig ledas af egna hugskott, utan

afvaktat förklaring på det, som de ej rätt förstått, innan de tänkte

på att framkomma med förbättringar! Detta skulle i sanning varit

gagneligare både för dem sjelfva och vetenskapen. — — Känne-

tecken på en vetenskapernas sanne mästare är, att han kommer
nybörjares svaga och stapplande uppfattningsförmåga till hjelp,

att han icke går på jakt efter andras fel, såvida han ej har för

afsigt att uppdaga deras källor, och att han rättar påträffade fel

i all stillhet, om icke vetenskapens framgång kräfver motsatsen.

Af sådant sinnelag var sal. VON LiNNÉ, och härutinnan borde

alla hans sanna anhängare söka likna honom.»

Härmed sluta vi skildringen af LiNNÉS lärjungar och hans

förhållande till dessa. Den har måhända, enligt mångas me-

ning, vuxit ut till ett otillbörligt omfång, och dock finnes i

själfva verket ännu mycket, som borde hafva anförts. Utrymmet

förbjuder detta, hvarför här till slut endast må anföras följande

ord, som yttrats af en af vårt lands hädangångna naturforskare:^

»Hvad Gustaf II Adolf och hans hjelteskara i politiskt

afseende var för Sverige, blef LiNNÉ och hans lärjungar för na-

turvetenskapen. Hvarje folk, som uppträdt i verldshistorien, har

haft sin hjelteålder; hvarje vetenskap, som vunnit högre utveck-

ling, sin riddartid. För botaniken är denna det Linnéanska tide-

hvarfvet, på hvilket vi med fullt skäl kunna tillämpa skaldens

obetydligt ändrade ord:

Det finns ej tid, som dessa minnen söfver;

Det finns ej land, som deras like har.»

* B. Fries, Botaniska tttilykter III s. y8.



X.

LINNE såsom föreståndare för botaniska trädgården

och naturaliemuseet.i

På samma gång, som Linné genom byte med RosÉN öfver-

tog botaniken såsom ett af sina undervisningsämnen, blef han ock

prefekt för den botaniska trädgården. I lifligt minne bevarande

de för sin tid rika och storslagna trädgårdar, som han sett i Hol-

land, England och Frankrike, föresatte han sig att drifva det därhän,

att »en liten sanker hortus Upsaliensis'» skulle omvandlas till en,

som kunde täfla med hvilken som helst annan botanisk trädgård

— och detta trots afsides läge, ogynnsamt klimat, usel jordmån,

trångt utrymme och torftiga ekonomiska förhållanden. Och hvad

mer är — han lyckades härutinnan.

I hvilket tillstånd Upsala trädgård vid 1740-talets början be-

fann sig, har redan i det föregående omtalats, äfvensom att en

gryning till det bättre visat sig genom den skicklige trädgårds-

mästaren D. Nietzels hitkomst och några förbättringar, som af

Rosén påbörjats. Såsom ett lyckligt omen kunde LiNNÉ anse,

att i konsistoriesammanträdet närmast det, då han tagit inträde,

uppvistes lagfart på en från Rudbeckska sterbhuset till trädgårdens

utvidgning inköpt tomt »emellan Tullportsgatan och Örtedals-

gränden».^

^ Jfr M. B. SwEDERUS, Botaniska Trädgården i Upsala 1655— j8oy (Fa-

lun 1877).

’ Cons. prot. Vu i74i-
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Länge töfvade Linné ej att gripa verket an, utan redan den

Vs ^742 ingaf han »en remonstration till Academien om Acade-
mie-Trädgärdens iiprättande ur sitt öde>'>. I främsta rummet fram-
höll han, att »et Wmterhus eller drifhus, som man almänt kallar

Orangerie, är siälen af Trägården, utom hwilken ingen Academisk

Carl Hårleman.
Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

Trägård kan bestå, ty fåfängt inskaffas P^rö, örter och Trän från

Södra länder och de andre werdsens delar, om första winter skall

dem öfwerraska och till intet giöra». Till ett sådant hus af 32

alnars längd framlades ritning jämte kostnadsförslag, slutande på en

summa af 5,226 dir kpmt. Dessutom anhöll han »om benägen

åtancka öfwer det Botaniska huset, i hwilcket Intendenten af Trä-

gården kommer att bo», och som nu »är et spectakel för hela



: staden och likare et Ugglenäste eller Röfwarekula än et Profes-

: sors hus». Konsistorium biföll för sin del det gjorda förslaget,

och likaledes kanslern, som dock beträffande orangeriet öfversände

»2:ne chartor», som hofintendenten HÅRLEMAN »annorlunda för-

fattat, än den förr öfwerskickade ritningen war». Kontrakt om ar-

:
betenas verkställande uppgjordes ofördröjligen, och sedan bedrefvos

I
dessa så, att »1743 blifwer orangeriet färdigt med bägge sine

j

flyglar». Samtidigt härmed nedrefs »det gamla stenhuset, som

I war upbygdt af Olof RudbeCK, Fadren, utan alt trä med jern-

j

portar och jernbjelkar», så att endast grunden bibehölls, och ett

j

nytt uppfördes, fönstren gjordes större och rummen rymligare samt

j
inreddes med sådan lyx, att de t. o. m. försågos med gipstak

(»tecto gypsato»).^ Vid konsistoriesammanträdet U44 be-

stämde kanslern, »at Professor LlNN^.US, som wid detta wärket

i
wisat en besynnerlig flit, må såsom dess antecessorer bo husfritt

! uti det Botaniska huset, allenast at han hädanefter som härtils

I
wårdar Örtegården och sielf består reparation på Botaniska huset,

så at det altid hålles wid magt». Kort därefter inflyttade han

däri och hade sedan där sin bostad ända till sin död.

Medan detta pågick, hade LiNNÉ satt ytterligare reformplaner

i verket. Det var nämligen tvifvelsutan på hans föranstaltande,

som kanslern den 1742 aflät till konsistorium en skrifvelse,

åtföljd af en af HÅRLEMAN^ »författad ritning och plan til Up-

sala Academie Trägårdens ändrande och anläggande, med förmo-

dan, at densamma blifwer wid sielfwa wärkställigheten åtfölgd».

Naturligtvis underlät konsistorium ej att både härför betyga sin

tacksamhet och att bringa den meddelade planen till verkställig-

het. Härigenom omändrades trädgården till en anläggning i fransk

stil med snörräta gångar, blomsterkvarter, rabatter, klippta häc-

kar o. s. V. samt företedde sedan en bjärt kontrast mot den

gamla trädgården, som endast utgjorde en hoppackad gyttring af

växtsängar utan hänsyn till prydlighet eller någon bestämd plan.’^

Härmed hade trädgården, såväl till plan som byggnader, er-

* Cons. skrif. till kansl. kansl. bref Cons. prot, och
1742. — Afsyning af samtliga arbeten skedde först i slutet af 1745 enl. Cons.

prot.
2®/io sagda år.

® Dennes intresse för trädgårdsanläggningar kan anses såsom fäderneärfdt.

Hans farfar var nämligen trädgårdsmästare och hans far hofintendent öfver

alla kgl. lust- och trädgårdar.
^ Att Oh. Rudbeck d. ä. tänkt sig något annat, framgår af tab. 33 f.

125 i hans 1679 utgifna atlas till Atlantican. Bristande tid och tillgångar
torde dock lagt hinder i vägen för åstadkommande af något motsvarigt i

verkligheten.
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hållit det utseende, som den sedan under LiNNÉS hela tid bibe-

höll. Endast reparationer och smärre ändringar företogos, hvar-

ibland den förnäm.sta 1775, sedan »det hade den olycka genom

Plan af Upsala botaniska trädgård under Ol. Rudbeck d. y:s tid.

Efter teckning af C. Linnaeus i Adonis Uplandicus.

/!

sista häftiga stormen timat, at hela södra gafwelen å orangeriet • •

blifwit så till Fenster som träwirke förderfwat».’

Att trädgården behöfde ytterligare utvidgas, om den skulle

motsvara LiNNÉS planer och rymma det ständigt ökade växtan-

talet, är lätt att inse. Ehuru han den 1743 i konsistorium

’ Cons. prot. 7t *775-
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framhöll, att »örtegården nu för tiden är tre resor större än til för-

ene», hindrade detta honom icke att den s. å. påyrka inköp af en

angränsande tomt, hvilket äfven beslöts. Ar i 748 företeddes (den /g)

fastebref på en inköpt gård, »belägen i Swartbäcksroten och Blom-'

stergatan samt quarteret Örtedalen ».^ En ny jordvinning gjordes

1753, då på Linnés yrkande ett tomtstycke, som på norra sidan

»hehl och hållen går in i trägården och giör honom ganska ir-

reguliär», köptes jämte åbyggnader för 360 dir kpmt. Två år

därefter hemställde han ånyo om inköp af en angränsande tomt,

som ock förvärfvades, och 1758 anmälde han, att han på auktio-

nen efter NiETZEL fÖr akademiens räkning inropat gården n:o 3

Örtedalen för 621 dir kpmt. Ännu en tomt i samma kvarter,

»som är belägen bredewid Academie Örtagården och kröker sig i

den samma», inköptes 1771 på LiNNÉS tillstyrkan för i ,500 dir kpmt,

och härigenom försattes trädgården »uti ett bätre och mera regu-

liert stånd och läge».^ Genom dessa utvidgningar vanns ett ej

obetydligt ökadt utrymme, men blomsterskatterna ökades i ännu

högre grad, så att stor trängsel där alltid rådde.

En god föreställning om den af HÅRLEMAN omgestaltade

trädgårdens plan och utseende kan erhållas af de akademiska af-

handlingarna Hortus Upsaliensis (1745) och Horticultura acade-

mica (1754), äfvensom af samtida afbildningar, hvaraf en här fin-

nes reproducerad. Denna gör en utförligare beskrifning öfverflö-

dig; dock må följande här påpekas. Framför själfva trädgården

låg, längs med Svartbäcksgatan, en med vackra blomsteranlägg-

ningar i den tidens stil prydd gårdsplan; i dess södra ända, i

hörnet mellan Svartbäcks- och Tofvegatorna, låg boningshuset och

i dess norra ekonomibyggnaderna. Ingången till gården från ga-

tan skedde genom en ståtlig gallerport af smidt järn, som upp-

bar en sköld med svenska vapnet på fram- och det Gyllenborgska

på baksidan — det senare till tacksam erinring om såväl universi-

tetskanslern Carl som lagmannen P^REDR. GYLLENBORG, hvil-

ken senare därtill förärat »så mycket jern, som betarfwats».'^

Från gårdsplanen kom man in i trädgården genom en annan

grind. Från denna gick en bred gång och på ömse sidor därom
lågo »quarteren», det ena för ett- och det andra för mångåriga

^ Detta kvarter, det sista i Svartbäcksroten bebyggda, begränsades af

Svartbäcks-, Tofve- (nuv. Linné-), Östra Ladu- (nuv. Kungs-) och Norra
Ladu- (nuv. Skol-)gatorna.

® Cons. prot. och "7g 1753, 7, 1755, Vi 1758, 7u i77i-

” Cons. prot. ”Vi och ^744-
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r. ,

-

häckar med i dem sym-i

metriskt placerade, pyra-'

midformigt klippta gran-

träd;^ på de öfriga si-’

dorna bildades häckarna i

af syren, schersmin, ber-

beris, benved, häckspirea

[Spircea salicifolid) och-

videarter. Häckarna höl-i

los låga och vid ingån-

garna funnos låsta grin-

dar, »så att nyfikna främ-

lingar och besökande

visserligen utan svårig-

het kunde se alla dej

olika växtarterna, meni

icke med händerna nå]

och borttaga desamma>

Strax ofvanför kvarteren!

funnos trenne genomj

underjordiska »kommu-
1

nikationsbrunnar» före-1

nade dammar: den mel-

lersta mindre och mång-

kantig, de på sidorna]

långsträckt rektangulära.

Djupet i dem var olika,,

så att de bildade »sjö-,

flod- och kärr-aquarier»,]

afpassade för olika slag
i

af vattenväxter. Vid;

mellersta dammen pla-i

cerades den Venus-statyJ

af bly och mycket tvif-

velaktig skönhet, som

1758 för 600 dir kpmt

inköptes från Piperska

’ Dessa hade ditflyttats]

från den s. k. kungsträdgår-j

den, d. v. s. den nuvarande]

botaniska trädgården. (Coiis.j

prot. 1744.)
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trädgården i Stockholm. Så ifrig var LtnnÉ att erhålla denna,

att han förklarade sig beredd att betala densamma af egna

medel.

|j
I fonden låg hybernaculum eller orangeriet, som bestod af ett

:
midtelparti och tvenne flyglar, så ställda, att det hela bildade ett

‘

? slags båge. Midtelpartiet utgjordes af »salen» eller frigidarium,

, ‘ och däri förvarades om vintern mindre värmefordrande växter,

; : hvilka om sommaren utflyttades på rabatterna utanför detsamma,

; så att föreläsningar och växtdemonstrationer då kunde där hållas,

il 'Närmaste rummet till vänster (för åskådaren) var calda7'ium eller

jl »drefhuset», som hölls vid 15—30 graders temperatur dels genom

1 i kakelugnar och värmeledningsrör, dels genom solen, hvars strålar

i

' kunde åstadkomma sådan värme, att den i januari 1744 »några,

i
. som här ingått i afsigt att dröja en timmes tid, efter tio minuter

tvingades gå ut med alla kroppsdelar badande i svett». Yttersta

rummet i denna flygel var tepidarium, eller »aloekasten», hvari

företrädesvis inrymdes cactéer och andra saftiga växter, som om
sommaren inflyttades i apricarium

^

d. v. s. i en glaskast, befintlig

i den trädgårdens norra sida begränsande muren. — Orangeriets

andra flygel var afsedd till bostad åt örtagårdsmästaren, på det

att denne med lätthet skulle — dag och natt — kunna komma
in i orangeriet. På hvar sin sida om orangeriet funnos vaporarium

eller »drefbäncken» och solarium eller »fönsterbäncken».

Sedan allt detta blifvit ordnadt, blef det LiNNÉS uppgift att

anskaffa växter att odla, och detta gjorde han ock med den ifver

och energi, som var så utmärkande för hans verksamhet på alla

områden. Bref afgingo ofördröjligen till utländska gynnare och

vänner, och dessa skyndade att uppfylla de uttalade önskningarna

om erhållande af frön och lefvande växter. Redan i den 1745

utgifna disputationen Hoi^tus Upsaliensis omtalas såsom gifvare

Bernh. de Jussieu i Paris, Fr., de Sauvages i Monpellier,

A. Gesner i Wurtemberg, A. VAN ROYEN och J. Gronovius
i Leijden, P. BarrÉRE i Perpignan, J. Dillenius i Oxford, A.
V. Haller i Göttingen, J. Gleditsch i Berlin, C. Ludwig i

Leipzig,
J. Gmelin och J. Amman i Petersburg, P. COLLINSON,

J. Lawson och M. Catesby i London, P. Chr. Wagner i Bran-

denburg och C. A. BergER i Frankfurt; af dessa hade de fyra för-

sta, i synnerhet JUSSIEU, lämnat de mesta och dyrbaraste. Från
Sverige kunde endast obetydligt erhållas; dock meddelade den gamle
Ol. Celsius och grefve J. CrONSTEDT åtskilligt ur sina trädgår-

dar. Under resor i främmande länder anskaffade och hemsände
ock resande landsmän både frön och lefvande växter; så t. ex.
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grefve Cl. Ekeblad från Frankrike, doktor Ab . Bäck’ från

samma land och Tyskland samt baron St. C. BjELKE och hof-

predikanten Sv. Balter från Ryssland. Antalet af de i träd-

gården odlade växterna hade därför på ett par år stigit från ett

par hundra till öfver 3,000 arter, ^ och bland dem funnos ej fa,

särskildt tropiska, växter, som än i dag äro rariteter och prydna-

der i botaniska trädgårdar. »Åhr 1742 såddes 567, 1743 500,

1744 mehr än 1,000 difFerenta species.»

Sådan var början, och fortsättningen blef denna lik — eller

snarare olik därigenom, att bidragen blefvo allt större, gifvarne

allt flera, så att det blir omöjligt att här uppräkna alla. Också
blef Linné redan 1747 (den r^ödsakad att för konsistorium

anmäla, att »hwarjehanda rara wäxter blifwit anskaffade och til en

sådan myckenhet, at de för trängsel förqwäfja hwarandra», hvarför

han påyrkade, att trädgårdsmästaren måtte få annan bostad, så att

den, han då innehade i orangeribyggnadens södra flygel, kunde om-

ändras till växthus, »hwilket alt Consistorium Academicum ansåg

såsom nyttigt och oundgängeligit». Men också hade LiNNÉ förkla-

rat, att annars skulle de af det trånga utrymmet alstrade svårighe-

^ Deuue, hvilkeus bekantskap Rinné nyligen gjort, uppmanades flitigt

(i bref
'®/i, 7a ^7? i744. 72 7.'3 ^745) ^tt »tigga» hos Botanices pro-

fessorerna. Också var det förnämligast genom hans förmedling, som JussiEU's

första, stora samling afskickades från Paris. Huru öfverförtjust Einné blef

vid dess mottagande, framgår af brefvet till Bäck den 7s i744> hvari det bland

annat heter; »Just nu fick jag pacquetet ifrån Stockholm. Hr Doctoren alte-

rerade mig så, at jag räds jag måste öpna ådren; bloden gjäser i mig. Gud

gifwe, jag här af ej fastnade i någon siukdom. Jag skulle bjuda til at tacka

Hr Doctoren, men jag finner inga ord at betyga min tacksamhet. Där war

så mycket och så rart, at om alt det wille wäxa i trägården, borde jag al-

drig önska mehr här i werlden. Alt hwad rart, kiärt och angenämt gifs i

Europa och af mig kunnat önskas, war där uti en bunt. Min obligation är

hos Prof. Bernh. JussiEU och Hr Doctoren större, än jag kan uttala.

Ninsi^ Morina! Neurada, Petiveria et oin7iia! o bone De^tsl Gud gifwe, at Hr

AdeercranTz [förmodligen baron C. Fr. Adeecrantz, som hemförde dem]

ej låtit dem uptorkas. Hoppas doch at de mäste slå an. Herre, gå de fort, så

skall jag årligen i åminnelse här af högtidel. celebrera d. 17 Augusti in memoriam

optimi D. Bernh. JuSSIEU, och hwart år tractera på Hr Doctoreus födelse-

dag .... Jag wet mig i all min dar aldrig blefwit mer altererad af glädie.»

— Detta hindrade honom dock ej att i samma bref »tigga» om mera. Kort

därefter (den *7? I744) kunde han berätta, att »Orangeriet står redan så här-

ligt af Hr Prof. JUSSIEUS och Hr Doctorens grace i flor, at jag törs wåga det

at täfla med alla tyska trägårdar wid academier». Följande år mottog han

från Bäck en större samling succulenta växter, som dock framkommo »fatalt

sent; doch lefwa mehr än hälften.»

2 Skriftligt meddelande af Einné till J. Arrhenius den 7j2 1744 (Ol.

Knös’ saml. i Ups. univ:s bibi.).
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terna »altför mycket släcka min åtrå efter flere [växter] och Acade-

I mien der emot lida i sitt egit ändamål» Att denna hans åtrå ej

i| blifvit släckt, visade sig, då han den 1759 i nytt memorial

j

»gifwer vvid handen, thet han med all sorgfällighet förskaffat till Aca-

! (:
demiaB Trägården alla de wäxter, som genom frön möjeligen kunna

ärnås, men att ännu återstår få hit the wäxter från utländska Trägår-

dar, som ej med frön kunna updragas, utan med afläggningar propa-

geras». Till inköp af sådana i London begär han 3,000 dir kpmt.

Denna hans hemställan tyckes hafva blifvit i all tysthet be-

grafven, men ändock förökades växtförrådet så, att LiNNÉ 1762

(den kunde i ett nytt memorial meddela, att »Kongl. acade-

miens trägård och orangerier äro nu så rika på wäxter, att jag

heligt försäkrar, det ingen academiae trägård i Europa har en

sådan myckenhet af allehanda wäxter; ja, så att alla orangerien

äro så fullproppade här af, att jag ogiörligen kan få dag till alla

saman, ehuru tätt de äro tillsaman brachte».

Afven under de följande åren fortfor tillflödet af nya bidrag

från olika delar af världen. »En otrolig correspondence», skrifver

han själf, »har förskaffat LlNN^UM frön från de aflägsnaste län-

der, Sibirien, Canada, CajDut bonse spei och Indien.» Såsom i

liknande fall ej sällan inträffar, hände det ock här, att ju ri-

kare växtskatterna i Upsala blefvo, dess vidare därvarande träd-

I

gårds och LlNNÉS rykte spridde sig, desto mera kände sig per-

soner af skilda samhällsklasser manade att till honom frambära

tributer. De, som sålunda infiumo sig, voro ej blott egna lands-

män och utlandets botanister ex professo, ^ utan ock personer i

främmande länder, som själfva ej ägnat sig åt naturvetenskap-

liga studier, men dock med känslor af beundran blickade upp

till blomsterkonungen i norden. Så t. ex. kom 1761 en kista

lefvande växter och 176g »en makalös samling af inlagda örter,

bulbis [lökar] och frön ifrån Guvernören TULBAGH på Caput

bonae spei», hvilken artighet Linné gengäldade genom att

gifva ett nyupptäckt växtsläkte namnet Tulbaghia efter »den he-

‘ Biand dessa må särskildt nämnas J. Elcis och Ph. Mit^cer i Eoudon,

J. Rathgeb i Venedig, J. N. J. Burman i Amsterdam, D. v. GorTER i

Petersburg och N. J. Jacquin i Wien. Synnerligen frikostig var den sist-

nämnde. »I går», skrifver Binné den
“/e 1760 [på latin], »mottog jag eder

nier än kungliga gåfva. Så många och så rara frön har jag aldrig sett,

mycket mindre emottagit; ack, om blott hvart tionde ville gro, så skulle jag
skatta mig rikare än Croesus. Jag sådde dem genast, betraktade dem noga
och återkallade i mitt minne, huru många dagar och sömnlösa nätter Ni off-

rat, huru mycken möda och ifver Ni användt för att utleta och med egen
hand insamla allt detta. O, om bara några af dem grodde!»
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derlige och fromme Generalen . . som warit ibland alla Hollän-

dare den resonablaste jag känt».^ T. o. m. jordens mäktigaste

potentater ansågo det ej under sin värdighet att till botanikens

dåvarande centralpunkt, det lilla, obetydliga Upsala, skicka sina

gåfvor för att därigenom bereda LiNNÉ glädje. Så t. ex. öfver-

sändes 1773 på ryska kejsarinnans, CATHARINA II:s, befallning

flera hundra slags frön, samlade af Gmelin, Pallas och andra

naturforskare, som »några år rest öfwer Sibirien att botanicera». ^

Och i ett bref af den ^^2 07 ^ omtalar C. Fr. Scheffer, huru-

ledes under dennes »wistande i Vensailles har Konungen af Frank-

riket flere gånger frågat äfter Hr Archiatern, och utom den wäl-

wilja, han för Hr Archiaterns person yttrat, äfwen med mycken

omsorg underrättat sig om tillståndet af Hr Archiaterns Botani-

ska Trägård. Hans Maj:t har sjelf samlat frön, dem Han welat

låta Hr Archiatern tillkomma, och som Dess egen utlåtelse war:

jag trodde, att sådant skulle giöra Hr Archiatern nöje’», så upp-

drog han åt SCHEFFER att ombesörja deras öfversändande.

»De woro», berättar Linné, »130 slag; samme konung skickade

äfwen lefwande wäxter.» Om LiNNÉ häröfver kände sig både gladt

öfverraskad och smickrad, kan väl ingen förtänka honom;® i det

tacksägelsebref, som han i juni s. å. afsände, förklarar han ock:

»Att Eders Kongl. Maj:t, genom hwilken Gud sielf wälwer icke

allenast Europas, utan snart sagt hela werldenes öden, täckts aller-

nådigst se ned utur sin höga himmel på en fierran lägsen osyn-

lig dwärg, faller mig mera förundranswärdt, än om Ornen, emel-

lan de högsta skyar, skulle fästa sin attention på minsta kräk,

som kryper på jorden.»^

Att Linné kände sig öfverlycklig i detta sitt blomsterrike,

är själfklart. »I veten nog», skrifver han i en latinsk inbjudnings-

skrift till firande af arfprinsens födelsedag, hvilken han såsom uni-

versitetets rektor 1750 utgaf, »att jag är med både kropp och själ

i akademiträdgården, att den är mitt Rhodos eller rättare mitt

* Bref till C. G. Ekeberg **/« I77i-

’ Bref till Bäck 7g och J. Hoeesten 7, i
^773-

® Vid konsistorie-sammanträdet deu ^7< omtalade han ock, »huru

som Hans Majestät Konungen af Franske Riket täckts til Academie Träd-

gården skäncka åtskillige frön, som Hans aldra Christeligste Majestät med

egen hand samlat». — Som konungen uttalat önskan att få nagra rarare sven-

ska växter, afsände Einné i augusti s. å. genom franska ambassadören i

Stockholm, grefve de Vergennes, en korg lefvande sådana för att odlas vid

Trianon.
* Efter svenska konceptet, som sedan öfversattes till franska af d. v.

adjunkten J. H. Ltdén.
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'jlElysium. Dagligen knoppas der och iitweckla sig nya fröjder;

; il
der eger jag alla de byten, jag önskar, frän östern och västern,

ängt dyrbarare — om jag ej misstager mig — än babyloniernas

is','

väfnader och kinesernas käril; der lär jag andra och der lär jag

|/,mig sjelf; der beundrar jag sjelf och påvisar för andra den hög-

:ste Skaparens vishet, som genom mångfaldiga medel läggas i da-

f cren.» Här hade han ock fullt upp för tillfredsställande af sin
j' ; ö XX

forskande andes hunger och törst; »jag har intet tid att tänka på

i siukdomar; Pdora kommer strykande med hela sin skiöna armé;

;j
jag måste mönstra henne och ändock skiöta academiska sakerna.»^

IHT. o. m. lockelsen att få taga kännedom om nyförvärfvade rari-

ij teter i drottningens museum förmådde ej honom att under hög-

U sommaren lämna sin kära horhis; »min kiäraste Broder», får

I
Bäck till svar (juli 1753) på ett sådant förslag, »nämn aldrig

i

’ Drotningholm, medan ferierne påstå och trädgården står i sin

i bästa blomma». Och hade han någon tid varit bortrest, med
hvilken glädje återsåg han ej sina kära blomster-fosterbarn! »När

jag kom hem», skref han den 175I) >^Hntjag, at trägården ej

ännu lidit af kiölden; han myste åht mig, fast uti triste wäderlek;

; hwar timma har han gifwit mig nya nöjen med owanlige örters

^ examinerande.»

Denna LiNNÉS kärlek hann äfven aldrig svalna, ty trädgår-

den gaf honom oupphörligt nya glädjeämnen, nya tillfällen till

iakttagelser och upptäckter; »jag har dagligen och stundeligen»,

försäkrar han, »nya rön i trägården, at jag aldrig går in med
mindre jag lärer något». An hvila hans ögon med välbehag på

någon nykommen planta, hvarmed växthusets redan förut rika sam-

ling af rariteter^ ökats; än är det pisangen {Musa),^ »nattens

drottning», »Amaryllis den sköna», kaffebusken, risplantan eller

någon annan genom sin skönhet eller andra framstående egenska-

per utmärkt växt, som för första gången i vårt land utvecklar

sina blommor; än har ur hitsända frön eller lökar utvecklat sig

förr obekanta plantor, som skola undersökas och beskrifvas; än

^ Bref till Räck Yg 1750.

* Där funnos t. ex, sagopalm, kakao, ingefära, bambu, drakblod, tama-
nnd, papyrus, pistacie, silfverträd, kapris, oliv, talg- och vaxträd, sensitiva,

Jericho-ros, korallträd — för att blott anföra några exempel. Särskildt läng-

tade han att erhålla kokospalmen. »Skulle Cocos komma apropos i hän-

derna, så wore det som stekta Paradisfoglar flögo i halsen på mig, då jag
gapade.* (Bref till Bäck Yo I 750 -) den kom, åtminstone före 1769.

(Meddelande af Linné i J. BuSSERS Beskrifning om Upsala.)

’ »Detta åhr [1744] fick han ock Musam ifrån Holland, hwilket giorde
honom hiertans glädie.»

Linné. II. /
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afslöjas där nagon förr ej beaktad företeelse i växternas lifsför-

hallanden och sporrar honom till gladt och framgångsrikt arbete

pä nya forskningsfält. ' I bref till förtrogna vänner försummar
han ej att med synbar fröjd omtala sådant, och ej sällan fogas

därtill uppmaningar, att de själfva skola komma till Upsala på
någon tid, då trädgården står i sitt yppersta flor, för att där glädjas

med den glade. »När M. Br. warit på Drottningholm», heter det

t. ex. i ett i juli 1753 till A. BÄCK skrifvet bref, »så res hit och

se trägården; jag tycker, att han meriterar at se på några dagar.

När min Bror sitt stora werlden och kongar, se, res till en liten

printz i Florae rike Lätt oss gå i wår nattråck och stänga

till porten.»

Det var emellertid ej blott rent vetenskapliga syften, som

Linné genom trädgården ville främja. Tidehvarfvets anda hade

en utprägladt praktisk läggning, och som botaniken då hörde till

medicinska fakultetens läroämnen, ansågo åtskilliga dess förnäm-

sta uppgift böra vara att för apotekens behof i stor skala odla

medicinalväxter. Mot en sådan uppfattning protesterade LiNNÉ,

»Botaniska trädgårdar äro liksom lefwande wäxtbibliotek»
;

i dem

kunde man få veta växternas namn, följa dem under alla ut-

vecklingsstadier, göra sig förtrogen med deras metamorfoser samt

lära känna deras lukt och smak, hvilket är en god ledning vid

afgörande af deras användbarhet i medicinen. ^ Därför sökte han

äfven att dit anskaffa så många officinella växter som möjligt, i

förhoppning att de, som visade sig härdiga, sedan skulle blifva i

större skala odlade i apotekar-trädgårdarna. Liknande var hans ön-

skan och förhoppning med hänsyn till åtskilliga växter af ekono-

misk betydelse, och med den så allmänt rådande öfvertygelsen,

att man genom införande i vårt land af flera viktiga kulturväxter

skulle kunna undvika import däraf och därigenom låta stora pen-

ningsummor stanna inom landet,^ var han förvissad, att personer

ej skulle saknas, som villigt skulle i stort fortsätta, hvad i Upsala

botaniska trädgård i smått krönts med framgång.

I sistnämnda afseende koncentrerade sig hans sträfvanden

förnämligast på acklimatiserandet af en växt. Det alltmer till-

^ Närmare redogöreise härför skall i det följande lämnas.

" Se disputationen Demonsirationes plantarnin in Horlo Upsaliensr Jf/JC CLlf-

3 Såsom exempel på huru sangviniska förhoppningarna i detta afseende

voro, kan anföras, att den från Konstantinopel återkomne envoyén C.\Ri.S-

SON medförde en mängd bomullsfrön för att här odla denna växt, hvilket

han ansåg böra lyckas, åtminstone i Skåne. (Bref från B.\CK till LiNXK

1746.)



99

I tagande tedrickandet hade i vårt land alstrat nästan en mani att

? söka minska te-importen antingen genom inhemska surrogat ^ eller

ännu hellre genom odling af tebusken, hvilken LiNNÉ ansåg

hos oss böra kunna trifvas lika bra som syrenerna. Också gjorde

han upprepade försök att erhålla en lefvande teplanta och lät sig
o

ej afskräckas af deras oupphörliga misslyckande. Ar 1755 fick

han af A. BÄCK underrättelse, att en icke namngifven person

I
redan hade teodling i full gång, och såsom bevis härpå öfversän-

( des prof på den svenska produkten. »Den, som det giort», sva-

rade LiNNÉ (den »behöfwer intet annor ärestod; nog står den

längre än kon. LUDViG den XIV:s i Paris . . . Stackars chineser,

: de miste årligen endast genom detta mera än 100 tunnor guld årli-

j

gen. Tänk alltså, hwad stora prowincier äro icke där igenom tillagde

i
wårt land. Jag hade trott, att ödet hade lämnat denna decouvert

till någon stor potentat.» Dessa gratulationer till »den obekante»

voro dock endast ironi, ty LiNNÉ förklarade tillika, att »det går

ej ann at draga strå för gambla kattor» : det sända teprofvet hade

han nämligen funnit icke vara annat än rostade blad af myr- eller

krypvidet (Salix repens),^ från hvilken tebusken »är så distingerad

som påfogel från kråka». — Desto större var därför hans glädje,

då han 1757 kunde meddela Consistorium academicum,^ att till Göte-

borg från Kina anländt tvenne lefvande, för botaniska trädgården

afsedda teträd, och »som Archiatern och Riddaren icke allenast

på flere tillförene misslyckade försök kostnad anwändt, utan ock

nu ser sig omöjeligen kunna så granlaga wäxter från Giötheborg

hitskafFa utan flere personers tillhielp och wårdande under wägen,

hwilket besynnerlig och känbar utgift måste fordra»
,
beslöt Consi-

storium, »i ett mål, som ej mindre hedrar denna Kongl. Acade-

mien och hela riket, än det i framtiden gagnar», att anvisa 300

‘ lyiNNÉ själf trodde, att vi »sjelfwa äga 100:de slags både smakeligare

och hälsosammare wäxter» att härtill använda. I främsta rummet satte han
blad af Origanum vulgäre och af Linnoea; den senare, emedan *des runde Bla-

der gifwa god smak och därtil rensa blodet framför alla andra wäxter, så at

ännu intet säkrare medel är emot Torrwärk, Gikt och Flussar». (Vestg.-resau

s. 156, 196 och 254.)

® Några år förut såldes i Stockholm »ett härligt The ifrån China», in-

lagdt i »ett stort Chinesiskt papper med swartkonst bokstäfwer» och inblandade
blommor och knoppar af äkta te. Tinné fann dock snart, att det var blad
af slånbusken. (Bref till Bäck den

‘'/t
och *^7 I 755 -) — Kn annan gång sände

Bäck honom -tnovam Thece speciem'», som dock befanns vara åkerbärsblad
(Bref till Bäck den ®/g 61). — I Vetenskapsakademien upplästes den 1753
»et Memorial, hvars auctor vill vara okänd, hvar uti han söker bevisa
att Porsträdet är den rätta chinesiska Thébusken».

® Cons. prot. den s. å.
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dir kmt för kostnadernas bestridande. Exemplaren kommo ock
lyckligt till Upsala, men dä de efter några år blommade, befunnos
de ej vara te, utan en Cmnellia-^.xt}

Andtligen kom den dag, då denna LiNNÉS lifliga önskan
verkligen gick i fullbordan. Till sin glada öfverraskning mottog
han nämligen från sjökaptenen C. G. Ekeberg underrättelse, att

denne hemfört flera lefvande teplantor till Göteborg. Han hade
följt Linnés råd, »at frön skulle läggas, rätt som man reste från

China, i jord och sedan wattnas, som en drifbänk. Detta skedde,

och således wälsignade Gud honom äfwen i denna puncten.»^

Hans känslor vid detta budskap framgå bäst af följande utdrag

ur hans bref till Ekeberg d. 1763: »Men lefwande Theträd!

är det möjligt! är det werkeligen Thetränl Sannerligen om det

är The, skall jag göra Hr Capitainens namn beständigare än

Alexandri Magni. Men jag är säker, att de aldrig komma
oskadde till Upsala; ödet står alltid emot för stora saker. Jag törs

ej tänka härpå för aiteration och frugtan, att de skola förgås på

wägen. Jag är gammal, men wore jag wiss på att det wore äkta

Theträd, jag wågade gå till Göteborg och bära dem sielf i fam-

nen till Upsala. Är det rätta theträd, så beder jag Hr Capitai-

nen för Guds skull, för fäderneslandets kärlek, för Naturwetenska-

pens skull och för allt hwad heligt och i werlden namnkunnigt är,

haf om den alldra ömmaste omsorg.» Första sändningen till Up-

sala misslyckades, hvarför LiNNÉ måste anhålla om öfverskickande

af de få ännu kvarlefvande exemplaren. Detta trodde han bäst kunna

ske genom att »få en fattig karl i Götheborg, till exempel någon

Wästgöthe, som bure hit Hr Capitainens kruka eller wäxter i

handen . . . På fjorton dagar kunde han wara här ifrån Götheborg,

ty jag menar, att det är allenast 50 mil ... Jag består honom,

som skaffar mig den i händren, 100 dir k:mt för sitt omak. Wore

jag förmögen, så bestode jag 10 gånger mera, men dryg familie

hindrar mig. »^ Dylik åtgärd behöfde dock ej tillgripas, ty fru

* Ett äkta teexemplar kom en annan gång till Göteborg, men innan

det hann afsändas till Einné, blef det i kajutan af hungriga skeppsråttor sön-

dergnagdt.

^ Egenh. ant. s. 61.

® Bref den ^Vg 1763. — Såsom ytterligare belysande, huru litet utvecklade

kommunikationerna den tiden voro, kan nämnas, att då de ofvanuämnda falska

teplantorna 1757 skulle skickas från Göteborg, var kommerserådet Lager-

ström villig att därför betala 200 dir smt, och det »probablaste projectet»

för transporten var, »att låta träden med sin öfwerhölgde Bur, som uti godt

wäder kunde öpnas, men uti ondt eller kalt wäder och om nättema tilslutas,

uppå 2;ne behållne och från Hästryggen på marken släpande, swigtande stän-
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-Ekeberg reste till Upsala i täckvagn, höll hela vägen lådan med

teplantorna på sina knän samt öfverlämnade den Yio sin dyrbara

L börda till LiNNÉ, som skyndade att meddela både in- och utländ-

j ska korrespondenter den glada nyheten, och denna väckte så myc-

: ket större uppmärksamhet, som äfven i andra europeiska länder,

1 där man svärmade för inhemsk teodling, alla försök att erhålla lef-

vande plantor af denna växt alldeles misslyckats. De unga plan-

i torna trifdes i början väl och kommo äfven till blomning,^ men
• visade sig snart ej uthärda klimatet så, som man hoppats. ^ Sista

gången, då de finnas omtalade, är 176g. Kort därefter torde de

‘ hafva dött, säkerligen till stor sorg för LiNNÉ, som sålunda miss-

lyckades i sitt bemödande att »stänga den port, hwarigenom bort-

går alt silfwret i Europa».^

Denna förlust af en växt från fjärran land var ej den enda

som Linné led, utan tvärtom var det ganska vanligt, att dylika

främlingar dukade under för våra vintrars mörker och växthusens

fuktighet. I allmänhet bar han dock detta med resignation, an-

tagligen emedan han fann, att »annars hade 3 Upsala Trägårdar

warit rum för så många örter». En missräkning gick honom dock

djupt till sinnes, nämligen den, då trädgården från Dan. RolaN-
DER 1756 erhöll en lefvande kaktus från Surinam med därå befint-

liga cochenill-sköldlöss. LiNNÉ presiderade just då för en disputa-

tion, och »trädgårdsmästaren, som emottog växten, ansåg detta

krype för ohyra, som borde bortrensas, hvilket han ock med den

noggranhet verkställde, att ej en enda larv lämnades. Så snart

Archiatern var hemkommen, frågade han, om den förskrefne Cac-

tus var ankommen och om därpå funnos några maskar? ’Jo’,

svarade Trädgårdsmästaren, 'den var allt full med maskar, men
Herrn behöfver ej vara bekymrad däröfver, emedan jag redan bort-

rensat dem allesamman.’ — 'Tacka dig näcken för ditt besvär;

ger framdragas, under 2;ne de pålitligaste karlars upsyn och wård».

Händelsevis fick emellertid ett från Göteborg till Danzig destineradt fartyg

order att anlöpa Stockholm för att aflämna ett parti sill, och med detta fingo

»théträden» medfölja under tillsyn af en matros, som fick »en hederlig Di-

scretion för sitt under öfwerförelsen hafwande beswär». (Bref till Dinné den

’*

*/, 1757.)

‘ Enligt odateradt bref till Bäck.
* Bref till J. ECCIS den 7 i

^ 7^ 7 -

* Ej alla delade hans sangviniska förhoppningar i detta afseende. Så
t. ex. Höpken, som förklarade: »elliest föreställer jag mig, at det theet, som
kommer ifrån China, blir altid det begiärligaste, emedan det kommer lång-
waga hit. Det almänna tycket är däruti besynnerligit och kan icke förändras.»
(Bref till Einné 1763.)
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du har gjort mycket illa med din tjänstfärdighet’, svarade Linné.
men det, som var gjordt, var gjordt, och LiNNÉS ändamål att fa

consjonellen inhemsk i Sverige, vans icke»,^ eller, som han själf

skrifver, »följachteligen förswan alt hopp att någonsin få dem, som
han trodde med profit kunna kultiveras i Orangeri. Detta rörde
honom så, att han fick Migraine, en af de swåraste paroxysmer
han känt.»

Om således nyttan af botaniska trädgården i ekonomiskt af-

seende icke kan sägas hafva motsvarat samtidens och Linnés egna,

stundom rätt högt flygande förhoppningar, så måste å andra sidan

framhållas, att därifrån utgått och spridt sig ett ej ringa antal

utländska — företrädesvis ryska och nordamerikanska — träd,

buskar och örter, som nu äro allmänna i våra parker och träd-

gårdar. För att anföra några exempel, må här blott nämnas
Lonicera tatarica (rosentry), Sambiicus racemosa (drufhyll), Åmpe-

lopsis quinquefolia (jungfruvin), Acer tataricum, Pseudoplatanus och

Negundo (tatar-, sykomor- och asklönn), Pyrus baccata (sibirie-apel),

Spiroea sorbifolia och tomentosa, Ptelea trifoliata, Euonymus lati-

folius, Saxifraga crassifolia, Dielytra spectabilis (blomsterlyra), Pcbo-

nia tenuifolia — flera andra att förtiga.

Af synnerligt gagn var naturligtvis trädgården för den botani-

ska undervisningen, och särskildt för de demonstrationer af de

anmärkningsvärdare, där odlade växter, som regelbundet hvarje

år där höllos. Till de studerandes tjänst utgaf han ock 1748 sitt

större arbete Hortus Upsaliensis^ upptagande de utländska växt-

arter, som under åren 1742—48 dit införts. Arbetet väckte, äfven

i vårt land, ej ringa uppmärksamhet, såsom framgår af en mycket

berömmande anmälan i L. Salvii Lärda Tidningar den

1748. Efter en redogörelse för arbetets plan och innehåll fram-

hålles däri, att det är ej blott till gagn för studenterna, utan att

»det är sannerligen icke mindre nyttigt så wäl för andra Aca-

demici och lärda Botanister, hwilka här finna många nya örter

och rön, som äfwen för Apothekare at weta huru Apothekare-ör-

terna böra skötas och för Trägårdsmästare, Landthushållare, hwilka

äga Plantagier, samt för en hwar och en, som wil hafwa nöje af

Trägårdar». Uppsatsen afslutas sålunda: »Således underlåter ej

wår Linn^US at tjena det allmänna. Hwart år ger honom nya äm-

nen, hwaruti hans wittra penna finner sit nöje. Han riktar de

Lärdas kunskap med nya anmärkningar. Naturens sällsamma werk-

ningar, som warit dolde för andras ögon i så långa tider, hinna

‘ Anteckn. af A. Ehrström (Ups. uuiv:s bibl:s mskpt X. 274 c.)
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ej fly för vvår LlNN^El upmärksamhet. Han följer dem tätt på spå-

ret efter och upofFrar alla krafter til de ungas nytta. Lycklig

är den ungdom, som wet rätt gagna sig derafl»

Sådant var omdömet, redan då Upsala botaniska trädgård

knappt mer än börjat att spira upp ur sitt förnedringstillstånd, och

; man kan då lätt göra sig en föreställning om, hvilken beundran skulle

I
komma densamma till del, då den nått till full blomning. Och

il
detta med rätta, ty visserligen var den hvarken den största eller

ij
dyrbaraste, men däremot ur vetenskaplig synpunkt den utan gen-

sägelse mest framstående bland alla dåtida botaniska trädgårdar.

Ej underligt därför, att ingen, som besökte Upsala, försummade

att taga densamma i skärskådande; för många utgjorde den enda

eller förnämsta lockelsen till färden. Att de besökande till största

delen voro svenskar, är naturligt, men äfven från utlandet kommo
framstående män, lockade af ryktet om de här samlade blomster-

skatterna. Och härvid funno de i LiNNÉ en lika villig som under-

hållande ciceron. Bland dessa må särskildt nämnas Fredr. CaL-

VERT, Lord Baltimore, som i augusti 1769 under Linnés led-

ning noga besåg trädgården och blef så hänryckt af hvad han

såg och hörde, att han ej blott i sina Gaudia poetica sjöng LlN-

NÉs lof, utan ock sände honom såsom gåfva »en makalös Guld-

dosa af 100 Ducater och en präktig Necessaire om 6 marker Silf-

vver, mästerligt utarbetad och förgyld, af 12,000 Dalers wärde».^

Det saknar ej ett visst intresse att taga kännedom om de

materiella resurser, som stodo LiNNÉ till buds i och för trädgårdens

skötsel och förvandlande till en institution, hvars rykte gick vida

ut i världen. Till bestridande af alla densamma vidkommande
utgifter var i universitetets stat af 1699 anslagen en summa af

270 dir smt, och denna förblef under LiNNÉS hela tid oförändrad.

Härtill kom i början endast den förmånen, att 20 akademiens

»frikarlar», d. v. s. arbetare, som voro skrifna såsom lydande un-

der akademien, »måste hwardera för intet årligen göra 24 dags-

* För silfret fordrades i tull »till och öfwer 5 dir koppmit lodet». Som
detta »skulle stiga till en altfördryg kostnad», anhöll kommerserådet R.
Fini^ay, till hvilken sändningen var adresserad, hos Kvingl. Maj:t, att »tullfri

utförsel af bemrte silfwer till gifwaren tillbaka må tillåtas, så framt icke Kongl.
Maj:t skulle i nåder finna för godt, att den samma, såsom en ämnad Skiänk
åt en så wärdig undersåte, som Eders Kongl. Maj:t lärer anse Herr Archia-
tern och Riddaren voN Linné, må tullfritt få honom tillställas>. Det senare
alternativet blef bifallet »i anseende till de således förekomna synnerliga

omständigheter». (Riksarkivet: Rådsprot. i Inr. ärend. *77° och Biogr.
L 34.)
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wärken».^ Sedan växthuset blifvit uppfördt, lyckades Linné
(1744) utverka, att 60 lass ved skulle afgiftsfritt lämnas från aka-

demiens skogar, äfvensom (1750) att, sedan orangeriet »nu seder-

mera blifwit så förökt, att nie kakelugnar dageligen måste eldas,

i det stället 5 allenast tilförne höllos warma»,^ härtill lades yt-

terligare 40 lass. Fogas härtill, att då och då ett större eller

mindre antal lass sand lämnades till gångarna, samt att vid några,

ytterst sällsynta tillfällen en del timmerstockar, säten och trälådor,

ett skåp till fröns förvarande o. d. bestodos, så har samvetsgrant

allt blifvit angifvet, som trädgården — utom löner till den fast

anställda personalen — under LiNNÉS tid kostade universitetet.

Till handhafvande af trädgårdens skötsel fanns i början —
utom de ofvan nämnda »frikarlarne» — endast trädgårdsmästaren.

Dennes lön var endast 450 dir kpmt, men denna höjdes, då han

fått anbud om förmånligare plats, till dubbla beloppet, och därvid

fick det sedan under hela hans lifstid förblifva, ehuru hans anhål-

lan om löneförbättring — »några tunneland åker eller några tun-

nor säd årligen» — af Linné varmt förordades. ^ Bättre lycka-

des denne i att få flera, vid trädgården fast anställda medhjälpare:

1744 fick han rätt att antaga en »orangeridräng» eller »eldwak-

tare», som borde vara en »för och stark karl» och hvilkens ålig-

gande det var att »till orangeriet hugga weden, elda orangeriet

och aftaga dageligen luckorna». Härför fick han i årlig lön hela

60 dir kpmt, men redan 1750 åstadkom LiNNÉ en förhöjning till

100 dir. ^ Samtidigt härmed utverkade han ock ett årligt anslag

af 600 dir kpmt till aflöning åt »en ständig gesäll, som kan wara

trägårdsmästaren behielpelig wid thes dageliga arbete och wid

åkommande siukdom eller dödsfall rädda orangeriet».

För att med så små medel kunna åstadkomma ett sådant

resultat måste LiNNÉ naturligtvis i hög grad kunna påräkna hjälp

af en kunnig och pålitlig trädgårdsmästare. En sådan hade han

i den ofvannämnde NiETZEL, ända till dennes död i75^- Också

visade han sin belåtenhet genom upprepade försök att förbättra

’ Vanligen utkräfde dock Einné ej hela detta arbete, utan använde en-

dast 8— 14 karlar, »alt som många krukor och lådor funnos i heta orangeriet»

(Cons. prot. 1763)-

2 Memor. till Cons. acad. d. i?49 - — Huru värdefull förmånen af

fri ved än var, vållade den dock rätt ofta Linné förtret och tvingade honom

till klagomål i konsistorium öfver försenad eller slarfvig införsel.

3 Cons. prot. 7,3 1747, "'Vi och *

7g
1748. — Dessutom hade han fria

boningsrum eller 50 dir kpmt i h^resersättning.

^ Cons. prot.
''”/i H44 ,

*7io H49 . ”/x ^750.



105

i
hans ekonomiska ställning, och dessutom föreslog han, ^ att honom

j-skulle tilläggas »titul af Inspector, hwilken character brukas at di-

j-3tinguera the ansenligare trädgårdsmästare och tilägnar anseende

j
lika] med Exercitie mästarne wid Academien», Ett ytterligare be-

I

vis på huru högt LiNNÉ skattade Nietzel kan man finna däri,

itt då han dött -och efterlämnat en svagsint hustru, som vållat

honom de »swåraste widrigheter och bekymmer»,^ samt en min-

derårig dotter, så fick denna senare under en följd af år ett hem

i Linnés hus.

Med Nietzels död inträdde för Linné en period af bekym-

I

imer och ökadt arbete. »Oachtad all hafd möda och correspon-

idence» kunde han nemligen ej »få någon trägårdsmästare, som

rätt förstodo en Academiae Trägårds skiötsel, ja icke en. gång

;en beskedelig gesell, som warit wand wid Academise Trägård,

helst staten i desse dyre tider är så knapp, att en Academiae Trä-

dgårdsmästare här näppeligen hafwer så mycket om dagen, som en

Magkarl»,'^ fastän han hade tjänstgöring alla veckans dagar och

'Stundom t. o. m. äfven om nätterna. LiNNÉ nödgades alltså att

'själf sköta trädgårdsmästarebefattningen.^ Till hans hjälp beviljade

^ visserligen konsistorium (den 1756) ytterligare 600 dir till »någon

f erfaren Gesell», intill dess »en god och pålitlig Örtegårds-Mästare

wwarder anskaffad», men detta hjälpte föga, enär på grund af lö-

r.nens ringa belopp ingen ville åtaga sig en sådan syssla, och »så-

idedes», såsom han själf säger, »har jag måst draga mig fram med
1 LöFGREN, som för ut endast war eldwachtare wid orangeriet, och

iimåst warit glad at hafwa någon, då jag annors fått ingen, men där

! igenom har jag ock mist om wintrarne många wäxter, som jag swårt

celler aldrig kunnat reparera». Först sedan konsistorium (den ^4
I 1758) medgifvit, att äfven trädgårdsmästarlönen finge under ledig-

fa heten af gesällerna delas, inträdde i någon mån bättre förhållanden.

Det var under de nu skildrade svårigheterna, som hos LiNNÉ
I tanken väcktes på det önskvärda, för att ej säga nödvändiga, i att

t* till prefektens biträde funnes — såsom förhållandet var vid flera

u utländska trädgårdar — en demonstrator, »som icke allenast är

p mig [= Linné] behielpelig wid de nu tilltagande åhren, då mun-
ti terhet och minne aftyna, utan ock att framdeles wid existerande

^Cons. prot. 17,„ 1749.

Cons. prot, 1755.
® Mem. till Cons. 1764.
* En holländare förklarade sig visserligen hågad att hitresa, uien då

s konsistorium ej ville skicka respenningar, utan endast gaf löfte därom vid
> hitkomsten, afhördes han ej vidare.
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vacancer och ombyten har wakande öga, at alt, som är anskaffat ^
må conserveras»; dessutom skulle han ock »correspondera med -Ö
utrikes Bothanicis, skaffa nya frön, underwisa ungdomen och sköta • 1
det kostbara Museum af Naturalier». Därför borde han ock »med |
Illustrissimi Cancellarii fullmagt förses samt niuta samma förmoner,
som then nyligen stadfästade Oeconomiae Adjuncten äro be. "S
wiljade».^

En härom till kanslern ingifven skrifvelse remitterades till

utlåtande af det akademiska konsistortiet. Detta förordade enhälligt

Carl von Linné d. y.

Efter stentryck i S. Hedins Minne af von Linné fader och son.

det af Linné framställda förslaget och föreslog dessutom, att »en

i Botaniquen inöfwad studerande af honom må utwäljas och före-

slås till Demonstrator wid Örtegården». Hans aflöning skulle ut-

falla »framdeles och tå tillgång thertill kan blifwa».^ På förord

^ Angående detta ärende se Rådsprot. 7i2 1758 ,
Kansl. Emb:s Handl.

1759 (för 1758 saknas i Riksark.), Cons. prot. med tillhörande Acta ’Vio ^ 75^

och 1759, Med. fak;s prot. 1759.

® Endast professor MeldercreuTz var så tillvida af afvikande mening,

att han ansåg »en igenom långlig öfning och handlag skickelig Trägårds-

mästare» borde först tillsättas, emedan han icke trodde »en Trägård med

blott theoretisk anwisning kunna bestå». Dessutom yrkade han, att vid plat-

sens tillsättande »formeligit förslag dertill af Wederbörande uprättades», och

att alltså icke Linné ensam skulle äga förslagsrätten.
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j

; af kanslern blef ock en sådan tjänst genom Kungl. Maj:ts beslut

;

den V12 i758 inrättad.

' Redan innan Kungl. Maj:ts och kanslerns skrifvelser i detta

j
ärende hunnit i konsistorium (den ^9

/^. 1 75g) uppläsas, hade Linné

I

till kanslern öfversändt en längre inlaga, ^ hvari han till innehaf-

i
vare af platsen föreslår sin son Carl Linn..^US, som ock genast

I
utnämndes, hvarom konsistorium genom bref af den under-

rättades.

Denna LiNNÉS åtgärd att förskaffa sin då nätt och jämnt

: 1 8-årige son fast plats vid universitetet har af åtskilliga blifvit bit-

ctert klandrad, och nekas kan ej heller, att denna utnämning, i

s synnerhet efter nutida begrepp, kan förefalla, minst sagdt, egen-

vdomlig. Att märka är dock, att meningen aldrig var, att till de-

rmonstrator skulle utses någon äldre, som redan förvärfvat grund-

I

®: liga insikter, utan »någon ung, skickelig . . ., som dageligen under

. Archiaterns mogna handledande uppammas uti Trägårdens full-

Vkomliga skötsel»; att ingen kunde härtill hafva bättre tillfälle än

’. unge Linné, som var bosatt i själfva trädgården och därför från

spädaste barnaåren blifvit väl förtrogen med dess inrättning m. m.;

; att i början och under obestämd tid framåt icke ringaste aflöning,

r men väl ej ringa uppoffring af tid och möda, var därmed förenad,

1 hvarför ock platsen näppeligen af någon annan eftersträfvades; att

1 ingen i så hög grad som han kunde få »rådföra kostsamare bo-

• taniske bibliothequer och örtesamblingar», hvilket för platsens rätta

skötande var nödvändigt; samt att han afhört faderns »Lectioner,
' Demonstrationer och Herbationgr alt ifrån det han lärde gå», så

att han »säkert kommit så långt, at ingen jämnårig kan med ho-

nom i Botaniquen jämnliknas». Alla dessa skäl äro talande nog.

Att fullmakten af kanslern utfärdades — därtill bidrog nog äfven

dennes önskan att på detta sätt gifva den äldre LiNNÉ ett tack-

samhetsbevis för hans förtjänster om botaniska trädgården, i syn-

nerhet som denne i sin inlaga öppenhjärtigt uttalat, att detta »alt

aldrig kunne mig nådigare och på sensiblare sätt tillkiännas, än

om Eders Höggrefl. Excellence läte, som Gud sielf giör, sin wäl-

signelse sträcka sig alt till barnen».

Små kunna alltså ej de kraf anses vara, som ställdes på den

nyutnämnde demonstratorn, i synnerhet om man besinnar, att han
skulle »tiena utan lön, in till des Academiens Räntcamare framdeles

kan finna tillgång där till»; t. o. m. ett rum i tredje klassen bland
de kungliga stipendiaterna, som han höstterminen 1758 erhållit.

® Denna, daterad den
^®/i 1759» finnes bland Ups. Kansl. Emb:s handlingar.
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fråntogs honom följande termin för att tilldelas en »Amanuensis
oeconomiae». Sedan fick han uppbära ett första klassens kungligt

stipendium samt därpå från början af 1761 lön, bestående af 150

dir smt samt en s. k. »benådning» af 65 tunnor spannmål.

Sin nya befattning tillträdde den unge LiNNÉ genast,^ och

fadren, som nu visste, »hwar till jag får proprie inrätta honom»,

gjorde sin »största flit att upamma honom till Botanicus».^ Ne-

kas kan ej heller, att denne, åtminstone tidtals, synes hafva tagit

sin uppgift på fullt allvar. Därom vittna bland annat de arbeten,

i hvilka han beskrifvit och afbildat sällsyntare, i trädgården odlade

växter.'^ Hans plan att utgifva andra delen af faderns Hortus Up-

saliensis kom däremot icke till utförande. Någon fullständig före-

ställning om beskaffenheten och omfånget af hans verksamhet så-

som demonstrator torde vara omöjligt att nu bilda sig, såvida

man ej såsom en återspegling däraf får anse det förslag till in-

struktion,^ som 1772 uppgjordes och som är af följande lydelse:

»Demonstrators giöromål bör wara:

1:0 at lära de studerande känna partes aniinaliiim et plantarwn.

2:0 at lära dem känna Termini artis uti Regno vegetabih et

animali.

3:tio at giöra riktiga descriptiones plantarum et animalium.

4:to at förrätta Herbationes, då Professoren derifrån hindras

antingen af ålder, siukdom eller andra olägenheter.

5:to at dageligen se efter uti trägården, huru all ting wår-

das, samt lemna berättelse derom til Prsefecten.

6:to at hålla förtekning på wäxterna uti trägården, samt på

de inkomne och sådde, med sine behörige nummer.

7:mo at hafwa i beredskap wäxterne ifrån trägården och

fältet till demonstrationerna.

8:vo at wårda Musaeum, på det ingen ting må förfaras.

pino at föra räkenskaperna för trägården.

io:mo at, då Professoren har laga förfall, i dess ställe läsa

Historia natural. och Botaniquen publice.»

^ En i litteraturen förekommande uppgift, att, emedan han »ännu ej

kunde hafva nödig insigt i hvad som behöfdes» och således »mera till nam-

net beklädde denna plats», studeranden S. BiUR i egenskap af demonstrator

uppbar stipendium i medicinska fakulteten, strider mot sagda fak:s protokoll.

Bref till Bäck i 759 -

3 Dccas / et II plantarum rariorum Horti Upsalicnsis (1762— 63) samt Plan-

tarum rariortun horti Upsalicnsis fasciculus primus (1767).

“ Förslag till ordnande af undervisningen inom medicinska fakulteten,

underskrifvet af J. Sidrén och försedt med rättelser och tillägg af Linné

D. Ä:S hand. (Ups. univ:s bibi. mscrpt U: 54.)
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Att erhålla någon trägårdsmästare visade sig emellertid fort-

farande omöjligt. Däremot anställdes såsom »andre gesäll» L.

Broberg, som, enligt Linnés vitsord, »wähl i förstone ägde

ringa insicht . . ., men en brinnande håg, qwickhet och activitet

gjorde, att han anseligen och dageligen tillwäxte i denna förrätt-

ning», så att Linné »sedt med nöje och förundran, huru wäx-

terne trifwits under hans händer.» ^ Inseende nödvändigheten

i af studier i utlandet, anhöll han om tjänstledighet med bibehål-

!, lande af lönen till familjens underhåll, hvilket på LinnéS för-

;! ord icke allenast beviljades, utan dessutom lämnades 600 dir

i

kpmt såsom bidrag till resekostnadernas bestridande.^ Under

I
hans frånvaro tjänstgjorde någon tid en tysk vid namn Hancke,

i och »det war då lycka uti en sådan penuria af goda trägårds-

geseller». Så snart kriget i Tyskland slutat och han sålunda

trodde sig kunna undgå krigstjänst, återvände emellertid denne

till sitt land igen. Linné hade då ingen annan hjälpare än

gubben LÖFGREN, som »flere gånger yrkat på afsked och nu blif-

wit trodt och gammal», och t. o. m. honom kunde LiNNÉ endast

mot löfte om dubbel lön »obligera» att »påtaga sig hela trägår-

den».^ Efter ett par veckors arbete »natt och dag» blef han

dock så svag, att LiNNÉ ansåg sig nödsakad att till konsistorium

framställa den frågan: »om nu LÖFGREN skulle siukna, som är

allena wid trägården, hwilken fodrar dagelig watning, såning,

drifning och skiötsel, frågas ödmjukast: qiiid faciendum\ hvad skall

I

göras]?» Svaret blef, att han fick själf, på akademiens bekostnad,

söka skaffa sig nödig hjälp.

^

Under tiden vistades Broberg vid större trädgårdar i Dan-

mark, Holland och Tyskland, där han till LiNNÉS stora belåten-

het »med mycken drift sökte perfectionera sig uti sin wettenskap»

och hvarifrån han hemsände rikligt af frön och lefvande växter.
®

Sedan han hemkommit och LiNNÉ förklarat, »at få någon annan med
lika hog, drift, vigeur och insicht, där till ser jag ingen utwäg», blef

han den ^ 7
/^ 1764 af konsistorium utnämnd till akademi-trädgårds-

mästare samt fick aflägga ed, att »med hans wettenskap intet må
förfaras i Trägården». Till någon förbättring af den svaga af-

löningen tillerkändes honom jämväl ena gesäll-lönen, med villkor,

att han skulle vara »ensam answarig för Örtegårdens behöriga

* Cons. prot. ”/a ^7^4 och *7n >762.
* Cons. prot. 1762.
” Cons. prot. 1762.

Cons. prot. 1763.
^ Mem. till Cons. prot. *7^2.

i)
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skjötsel och skaffar sig hjelp genom några antagande lärlingar,

thet bästa han gitter, utan någon ytterligare Räntkammarens gra-

vation».^ Denna sin befattning innehade Broberg sedan under
hela Linnés tid. Visserligen hade han 1776 lust att antaga en

erbjuden plats vid Carlbergs lustslott, men LiNNÉ framhöll då,

huru svårt det skulle blifva att »i dess ställe erhålla en lika skick-
i

lig person», hvarpå konsistorium (den ^4/2 1776) beslöt att gå i för-
1

fattning om lönens höjande, och »för att han skulle afwändas från

tanken att flytta bort, gafs honom på förhand en gåfwa af 300 ,

dir kpmt».

Att Linné mot sina underordnade i trädgården var en syn-
3

nerligen god och välvillig förman, som på allt sätt bevakade de- j

ras bästa, torde kunna inses redan af hvad ofvan omtalats. Kon- \

sistorieprotokollen bevara dessutom åtskilliga små episoder, som 1

ytterligare bestyrka detta. Så t. ex. genomdref han, att inga af i

trädgårdskarlarna skulle anses såsom »onödige och öfwerflödige be- t

tjenter, som til Cronans tienst [i kriget] kunde aflemnas», och i

samband därmed beslöt konsistorium på hans yrkande att anföra j

klagomål öfver att tvenne af sagda karlar »blifwit i sina hus a

oroade, i thy at Stadsens betjente kommit och så godt som med 3

wåld welat hämta dem, på det de til båtsmän måtte blifwa in- 'ili

skrifne». ^ På samma sätt genomdref han besvärs anförande hos t

landshöfdingen, då ett par af dem »af Krono Betjenterne blifwit v

pantade, för det att deras hustrur sistlidne sommar gordt dags- ^

werken på Kungsängen»^ — åtskilliga andra drag af välvilja och >

månhet om deras bästa att förtiga.

Mycket arbete och besvär, många bekymmer och förtretlig- ]i

heter måste alltså LiNNÉ i sin egenskap af trädgårdens prefekt it

underkasta sig. Han gjorde det med jämnmod utom beträffande öi

en sak, som mer än allt annat irriterade honom. Enligt nutida bi

uppfattning skulle den snarast betraktas som en bagatell med ko- »f

misk anstrykning, men den får dock ej här med tystnad förbigas,

då den kan tjäna såsom en slags tidsbild samt tillika visar de

svårigheter, hvarmed trädgårdens skötsel var förknippad, frågan, p;’

som vållade massor af skrifverier, gällde intet mer eller mindre |iv,

än gödseln vid akademiska stallet.

Att universitetet hade full äganderätt till densamma, hade al- . ^

drig satts i fråga, och konsistorium hade ock (d. 174°) bestämt, r;j

att den ej finge »annorstädes bortaccorderas, utan för betalning

* Cons. prot. 7io ^7^4-

Cons. prot. i743-

^ Cons. prot. 7io 17^ 2 .
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1

lemnas till Örtegärden». Strid härom började dock i början af 1742,

dä stalldrängarna, som ansägo gödseln höra till sina sportler, väg-

rade att ens mot ersättning lämna något däraf till botaniska träd-

gärden. I ett memorial af den 1742 anhöll därför LiNNÉ hos

kanslern om befallning, att först 100 lass skulle till sagda insti-

tution »emot skiälig betalning» lämnas, innan resten finge till

:
andra aflätas. Svaret blef bifallande, hvarför LiNNÉ af konsisto-

;; rium begärde och erhöll »nägra gamla bräder» att »stänga ikring

giödseln uppe pä Stallgården, emedan den annars nattetid olofli-

ij gen blifwer bortförd».

j

Kungl. träd- och humlegårdarna i Upsala voro denna tid ut-

I
arrenderade till en trädgårdsmästare Burman, och det var nu

denne, som företog sig att göra lifvet surt för LiNNÉ. Början

skedde därmed, att han vände sig till öfverintendenten Hårle-
MAN, hvilken i sin tur hemställde hos Kammarkollegium, »om icke

den giödsel, som wid Stallet i Upsala faller», kunde till slottsträd-

gårdens underhäll fä användas. Sagda kollegium sände handlin-

garna till universitets-kanslern, som föreslog, att BURMAN skulle

fa disponera öfver hälften, »såsom en oundgängelig sak för sjelfwa

lustgården». LiNNÉ däremot visade, att meningen härmed endast

var att kunna »drifwa kiökssaker och förnämligast Meloner till salu».

Dessutom framhöll han, »hwad skada och änteligen ruin här ige-

nom beredes hela academie trägården», och detta gjorde han så

kraftigt, att HÅRLEMAN »fant straxt tydligen orimmeligheten af

denna ansökning och försäkrade heligt, att aldrig ett så nyttigt wärk

som academie trägården skulle undergräfwas för några Meloner,

hwar på trägårdsmästaren i Hans tid ej häller wågade sig mera

giöra en sådan ansökning». Som emellertid kanslern tillskrifvit

konsistorium »angående den här wid stallet fallande giödslens nyt-

tiga disposition til Kongs- trä- och humlegårdarnes wid makt hål-

lande . . ., sedan Professor Linn^US fått så mycket han deraf til

hortum Botanicuin torde behöfwa», beslöts på dennes förslag, att

botaniska trädgården skulle årligen få 120 lass för 16 öre kpmt
lasset samt kungl. trädgårdarna resten.

Härmed syntes - saken vara afgjord, och så var den ock till

U53- Burman inkom då med ett nytt yrkande att få stallgödseln,

men sedan Linné i ett nytt memorial till kanslern bestridt detta

och tillika omtalat, att han »ärligen consumerat 60, 70, högst 100

lass, alt som man fått mer äller mindre rara fröen», resolverade

Kammarkollegium, att botaniska trädgårdens andel af stallgödseln

skulle nedsättas till 100 lass. Härmed var Linné belåten, men
icke så Burman. vSedan HÅRLEMAN dött och grefve C. CroN-
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STEDT blifvit hans efterträdare, vände sig Burman (1756) till

denne med begäran, att stallgödseln skulle lika fördelas mellan
botaniska och kungs-trädgårdarna. Åter måste LiNNÉ afgifva ett

längre memorial, hvari han bland annat framhöll, att den enda
verkligen botaniska trädgården i Sverige vore den i Upsala, »hwil-

ken blefwit med anselig omkostnad anlagd och underhålles årli-

gen med mycken omsorg, möda och beswär»
;
att »utländske och

indianiske wäxter äro de förnämste i academiske trägårdar, och
som desse kommit ifrån de hetaste climater, fodra de till sin drift

en naturlig hetta, hwilken kommer närmast till den warma en

kläkkande höna gifwer si ne ägg, och hwilken hwarken med fenster

eller ugnar kan imiteras, utan endast genom drifbänkar måste

åstadkommas»; att talet om gödseln som »en oumgängelig sak

för sielfwa Lustgården» vore en osanning, då där funnes hvarken

orangeri eller drifbänk, samt att bifall till det gjorda yrkandet

skulle totalt ruinera »en för academien så lysande, som för fäder-

neslandet gagnande inrättning». Han vågade ock hysa »det säkra-

ste hopp», att grefve Cronstedt, som visat sig så »ömm om det

allmänna och wettenskaperna», skulle låta det förblifva vid den

gamla fördelningen. Konsistorium och kanslern instämde häri,

hvarefter Kammarkollegium ånyo (den i757) fastställde den-

samma.
o

Den, som ändock ej gaf tappt, var BURMAN. Ar 1761 an-

höll han hos landshöfdingen Lilljenberg, att rätt för honom
skulle utverkas att »få i en sådan proportion ifrån Kgl. Acade-

miens Stall afhämta Gödsel, som swarar emot det antal hästar,

kronan för egen räkning på Academie Stallet låter underhålla».

Ny remiss till konsistoriet och nytt memorial af LiNNÉ! Detta

var dock helt kort och innehöll förnämligast ett påpekande, att

den gällande bestämmelsen, »den trägårdsmästaren söker qwälja

med en ilsnidig invention att förklara lass strö för enbets lass

och ej med par hästar emot all ärkiend methode», för länge sedan

vunnit laga kraft. Härtill lades en af akademiens ombudsman

uppsatt skrift, hvari bland annat framhålles, att i Burmans kon-

trakt ej finnes ett enda ord om erhållande af gödsel, samt det

»ej är en alldeles afgiord sak, att stallgödseln kan wara fÖr en

kronans egendom att anse». Därjämte hemställes, huruvida ej

Burmans nya tilltag, som tillskyndat konsistorium och LiNNÉ

besvär och olägenhet, »synes wara en dristighet, som af höga

wederbörande torde förtiena något beifrande». Resultatet blef,

att Burman icke fick sin önskan uppfylld, hvilket dock ej hin-

drade honom att i början af 1762 »aldeles olofligen låta borttaga
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både strö och giödsel». LiNNÉ anmälde detta tilltag i konsisto-

rium, som gaf stallbetjäningen sträng skrapa, emedan den tillåtit

slik olaglighets begående.

Det dröjde emellertid ej mer än ett par månader, innan LiNNÉ

‘ och konsistorium obehagligt öfverraskades af en skrifvelse från

I

Kammarkollegium, hvari detsamma utan vidare bestämmer, dels

i
att stallgödseln skall i lika delar få afhämtas af bägge kontra-

j

henterna, dels att »sedan Archiatern och Riddaren LlNN^US i

i
Botaniska Örtagården sig betient af strögiödseln, medan den brin-

ij ner och giör sin erforderliga nytta derstädes, det skall Trägårds-

i mästaren BURMAN sedermera den samma derifrån få afhämta till
]

Slottsträgården».

Denna skrifvelse öfverlämnades af rektor genast till LiNNÉ,

hvilken ej var sen att med anledning däraf inkomma med ett

nytt memorial, hvilket börjar med tacksägelse för gunstig kom-

1 munikation af densamma, »den jag», såsom han ironiskt uttryc-

ker sig, »får verbotenus [ordagrant] införa uti Histoi'ia Horti acade-

mici, som jag nu har under händerne, såsom ett document, hwars

like näppeligen lärer gifwas i Historien». Därefter framhåller han,

att botaniska trädgården härigenom skulle hädanefter få näppeligen

50 lass; att densamma genom den brunna gödselns bortförande

skulle beröfvas det enda, hvarmed »quarteren i trägården warit un-

derhållne ifrån den första tiden, jag trägården emottog»
;
att hvar-

ken han själf, konsistorium eller kanslern blifvit förut i frågan

hörda, och att sålunda »botaniska trägården måste wika för några

Meloner», fastän vid denna »wettenskapen stigit mer ... än wid

någor annor, det skola ej mine störste wederdelomän betaga».

På grund häraf hemställde han, att kanslern skulle ombedjas hos

Kungl. Maj:t öfverklaga Kammarkollegiets resolution, hvilket ock

blef konsistoriets beslut. Så långt behöfde det dock ej gå, ty re-

dan ett par veckor därefter hade sagda kollegium aflåtit en ny

skrifvelse, hvari detsamma, »i betraktande af de flere därwid före-

kommande nya skäl och omständigheter», till alla delar upphäfde

sitt två månader förut fattade beslut.

Härmed var LiNNÉ belåten, men icke så landshöfdingen och

Burman, hvilka båda, hvar för sig, hos Kungl. Maj:t anförde

klagomål öfver detta Kammarkollegii senaste beslut. Förklaring

häröfver infordrades af kanslern och konsistorium. Burmans
klagoskrift blef emellertid helt snäft affärdad: kanslern återsände

densamma med förklaring, att han ej brydde sig om att »com-
miinicera then med Academien, på det en löijelig sak för sig

sielf icke måtte antaga en alfwarsam skepnad. H. Archiatern

^inné. //. 8
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Linn^US är för hederlig man och för stor man in republica

Ltierarta^ at blifwa handterad som en trägårdsmästare af en

trägårdsmästare». Kanslern hoppas därför »wara befriad ifrån att

utlåta sig öfwer thenna Burmans oanständiga skrift, ty ther wid

kan intet annat judiciiim [omdöme] fällas, än ne suior ultra crepi-

dam» [skomakare, blif vid din läst].

Ofver landshöfdingens skrift skulle däremot konsistorium först

yttra sig, och naturligtvis tillkom det nu Linné att författa ännu
/

ett memorial. I detta, utförligare än de föregående, lämnar han
i

en historik öfver gödselfrågans skiftande öden, utlägger än vidare «

sina förut andragna skäl, påpekar det oriktiga i påståendet, att i

Burman »bör innehafwa Cronans rätt, liksom Academien och {

hela dess inrättning icke woro Cronans och lika angelägen och wähl
|

högre ännu än någonsin en arenderad trägård», samt kan ej före- I

ställa sig, att Upsala botaniska trädgård, som »hit kallat så många
|

utlänningar», och som »änteligen stegit till den högd i wäxter, att
|

ingen i Europa kan honom liknas, ehuru denna är situerad i så
|

kalt climat emot de Söderländske», måste »wika för några Melo- i

ner hos en privat». Konsistorium instämde i hvad LiNNÉ anfört, i

och i sin utförliga och kraftigt skrifna inlaga förklarade sig kans- I

lern vara öfvertygad, att Kammarkollegium »icke lärer willia låta i I

förfalla en så stor, nyttig och kostbar anläggning för några lass
|

giödsell skull, och anse kiöks- och humblegården, utom hwilcka
|

K. M. hofhåldning kan wid mackt hållas, af lika angelägenhet ^

med Botaniska trägården. Tillnamnet Kungs-TY'Åg^rå är ej heller I

så förkiusande, at kollegiets protection och H. Advocatfiscalens ^

åtgärd therwid bör åkallas. Academien med Botaniska trägården

äro äfwenledes Kongl. Maj:ts och Rikets tillhörigheter». — Slu- jö

tet på det hela blef, att Kammarkollegiet föreslog, att det skulle 4I

förblifva vid hvad förut var bestämdt, och detta fastställdes ock ilc

af Kungl. Maj:t »såsom wäl grundadt». Och sedan så skett, be-

slöt konsistorium, att »ett plank med portar omkring giödselstäl-

let skal förfärdigas», på det att »icke något underslef måtte ÖJ

kunna skje».^
|
f

^ Rörande allt detta se Cous. maj, protokoll (med tillhörande kanslers-

skrifvelser och Acta) för den ^4 ^ 742 , ^Vn I 744 > 7o ^ 753 > ^7i2 ^ 756 , *72 ‘V:

1757, 1761.
"7a. ”/s och 30

/^^ 1762, *7, och 20/^, 1763, äfvensom Ups. c;’

kansl. emb:s handl. (i Riksarkivet) 1742, 1762 och 1763, Rådsprot. i Civilärend. 't;

®7ii 1763 samt åtskilliga enskilda bref från Linné till flera personer. — Att t
-

ej blott han, utan äfven andra, särskildt akademisekreteraren, voro förbittrade i»'

öfver det myckna skrifveri, som vållades dem, är ursäktligt. Det är därför b

en handling, som ser ut som en tanke, då i registret till Cons:ii protok. 1762 1

skrifvits: »Burman (Arvid Trägårdsmästare), se Gödsel.»



Huruvida ej en ytterligare attack af BURMAN kunnat väntas,

må lämnas osagdt; att så ej skedde, berodde antagligen därpå,

att han 1764 afled. Emellertid var gödselstriden, som vållat så

mycken förtret och så vidlyftigt skrifveri, härmed ej fullt afslutad.

Den 19 okt. 1768 ingick nämligen stallmästaren till kanslern

med en klagoskrift, hvari han yrkade, att stallgödseln skulle läm-

nas till hans fria disposition eller ock betalas med förhöjdt pris

»till stalldrängarnes upmuntran», och redan innan han fått svar

härpå, vägrade han alldeles att utlämna något till botaniska träd-

gården. Anyo maste Linné skrifva ett långt memorial rörande

»denna så simpla saken», men fred sl'öts snart genom att i ett

för allt 100 dir kpmt lämnades såsom betalning för de 100 las-

sen.^ Och så slapp LiNNÉ att härom skrifva flera memorial.

Det var icke allenast de där odlade, sällsynta och märkvär-

diga växterna, som lockade till besök i den botaniska trädgården.

Redan Olof Rudbeck d. Y, hade gjort en början med att i

någon mån göra denna äfven till zoologisk, därigenom att åtmin-

stone en eller annan ovanligare djurart^ där underhölls för att kunna

ingifva de studerande intresse för naturens studium. Detta före-

döme beslöt Linné att följa, och detta i förökad skala. När han

började därmed, kan ej med full visshet angifvas, men så mycket

är säkert, att han redan 1747 där hade en lefvande »indianisk

björn» eller »sjupp», som ditskänkts af H. K. H. Arffursten. Att

1751 tillkommit en del fåglar, framgår af hans anhållan, »thet

vville Consistorium Academicum låta foga then anstalt, att then

hos honom påbegynte fogelburen måtte blifwa färdig»^; 1754

hade erhållits marsvin, förr här osedda, hvarför s. å. om dem ut-

gafs disputationen: De mm'e indico; 1757 flck han af en fru SCHRÖ-
DER i Stockholm »den makalösa kakadora, som gifwit mig så

mången rolig stund och äfwen så ofta påminner mig den tack-

samhet, jag är skyldig en så behagelig fru»;^ i759 omtalar han i

bref till J. Burman (den och såsom i trädgården be-

fintliga en apa med där född unge, en markatta, marsvin och fyra

papegoj-arter, hvartill kort därefter kommo en ung orang utang

* Cons. prot. 1769, Ups. kansl. Emb:s handl. s. å.

* Så t. ex, anhöll 1707 akademi-trädgårdsmästaren, »att Ven. Consistm
behagade draga försorg ojn det stora diuret Dromedariens sustentation och
födo», och i räkenskaperna för 1710 upptages en utgift af 16 öre för »Trä-

gårdz Port Nyckelen, som Dromdarius bröt sönder».
* Cons. prot. ®/g s. å. — Denna bur var ganska rymlig och fördelad i

flera rum för olika fågelarter.

^ Bref till Bäck 7s 1757-
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och guldfiskar (jfr. bil. XIX s. 1 1). På grund häraf kunde han i kon-
sistorium den 1760 anmäla, att han »till Academiae trädgårdens
prydnad . .

.
genom wänner och giengåfwor förskaffat en hel hop

af de raraste Diur och foglar, som här i landet tillförene dels

warit sälsynte, dels osynte. Denna prydnad för Academiens in-

rättning drager så discentes,^ som främmande Herrskaper, hwilka
ej sällan besöka detta lärosäte, till att åskåda desse med nöje och
förundran.» Nya bidrag erhöllos alltjämt, så att djurantalet 1769
utgjordes af 8 apdjur, tvättbjörn, aguti, marsvin, 5 papegoj-arter,

myskänder, påfåglar, pärlhöns, Crax alector och »utom dessa andra

Tvättbjörn eller Sjupp.

Efter en på Hammarby förvarad akvarell, som tillhört Linné.

inländska djur och foglar».^ Särskildt lade drottning LoviSA UL-

RIKA upprepade gånger sitt intresse i dagen, senast 1775, då hon

skänkte en kasuar, som sedan länge fanns lefvande i trädgården.

Äfven Gustaf III underlät ej att glädja Linné på hans ålder-

dom med dylika skänker. Så t. ex. öfversände han 1776 »3 st.

africanska foglar [Plaialed)'»
^

eller skedgäss. En gång fick ock

trädgården en opåräknad förökning genom att en konungen tillhörig

fågel själf rymde dit från Drottningholm. I samma bref (den Yg

^ Under demonstrationerna i trädgården redogjorde han ock stundom fÖr

där befintliga djur. I tidskriften Svenska sajnlingar I s. 17—25 beskrifves en

sådan zoologisk demonstration.

* Busser, Beskrifning öfver Upsala I s. io6,

® Cons. prot. ®®/n I 77

^*

*
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1772) till vännen BÄCK, hvari LiNNÉ uttalar sin öfversvallande

glädje öfver den nyss skedda revolutionen, berättar han, att »en

Pappegoja af det stora slaget, som allmänt kallas korp, näml.

med blå öfwerkläder med röda underkläder» [Psittacus macao Ä.]

var »hitkommen flygandes». Han bad därför BÄCK efterhöra,

huruvida ej konungens exemplar af denna bortflugit, i hvilket fall

det skulle återsändas. Svar kom, att den verkligen var konun-

gens, och att denne erbjöd LiNNÉ att behålla densamma. Härpå

svarade emellertid denne (den ^^9) • »Resolutionen om Papegoyan

är wähl nådig, men jag har för 2:ne af samma slag; får jag godt

tillfälle, sänder jag honom till sin Konung och ägare, såsom rym-

mare. »

Dessa djur och iakttagandet af deras lefnadsvanor m. m.^

beredde LiNNÉ stor glädje. Särskildt road var han af aporna,

emedan deras »uptåg, narraktighet, slughet och efterapande äro

så makalösa». Han betraktade dem ^som djurrikets pajazzer, ty

inga andra djur äro »så rolige, så sälsamme och differente, och

så för alla pusslustige. En Comoedia må wara så rolig hon will;

när narren kommer fram, få alla spectatores nytt lif. Skaparen

har giort werlden till en Theater; der hade fattats mycket, om
endast sombliga menniskior skolat spela Harlekin och ej någor

annor. »^ Stora rivaler till Linnés gunst hade dock aporna i de

»indianiska Björnarne eller så kallade Skiupper», af hvilka, sedan

den första till Linnés stora sorg blifvit ihjälbiten af en hund,

ytterligare tvenne af konungen skänktes till trädgården.

Bland fåglarna synas papegojorna varit hans, liksom ock

hans barns, favoriter. Särskildt var det en, som — enligt familje-

traditionen^ — beredde honom stort nöje. Denna brukade sitta

på hans axel, när han åt, och delade då hans måltid. Därför,

när det led mot middagen och papegojan började känna sig hung-

rig, brukade hon ropa: »Herr Carl, klockan är tolf» — samma
ord, hvarmed matbud af tjänstefolket plägade gifvas. Äfven andra

uttryck hade hon lärt sig; så t. ex. kunde hon med en röst, som
på ett förvillande sätt liknade LiNNÉS, ropa: »sti’ in», då någon

besökande knackade på dörren, naturligtvis till stor förvåning för

den inträdande, om ingen person fanns i rummet. Papegojan satt

då helt tyst och stilla, men gick den besökande ut och förnyade

^ Jfr bil. XX, hvari meddelas utdrag ur hans i Vet. Ak. Haiidl. 1747
lämnade beskrifning på sjuppeu och dess lefnadsvanor.

® Bref till Bäck den *

7;
i 753 -

* T. TuI/I,bERG, Familjetraditioner om lyiNNÉ i Festen till Carc VON
ÉINNÉS minne i Upsala den lo januari l8y8,

s. 55.



sin knackning, var hon genast färdig med sitt: »sti’ in». En af

trädgårdspersonalen, »gamle gubben Löfgren» (såsom Linné
kallar honom i flera inlagor till konsistorium), hade för vana, då
han skulle ga in till sin förman, att ljudeligt putsa sin näsa. En
dag öfverraskades han vid sitt inträde af tillropet: »snyt dej,

Löfgren» från papegojan, som därigenom visade sin villighet att

af Linnés barn mottaga språkundervisning.

Den glädje och förströelse, som dessa Linnés tama djur be-

redde honom, gjorde, att förlusten af dem gick honom rätt myc-
ket till sinnes. Så t. ex. skref han (den 1756) till BÄCK:
»Tänk, min wackra Markatta dog; hwar skall jag nu få någon i

stället? Jag sörjer henne rätt mycket; condolera min sorg!» —
Ännu större bedröfvelse, t. o. m. »heta tårar», vållade honom
förlusten af »det lilla wackra Diuret Aguti»,^ som han erhållit

från svenske konsuln i Lissabon Jean Bedoire och »som warit

så mig, som besynnerligen min hustru, så alt förkiärt och behage-

ligt, at intet diur i werlden någonsin [warit] kärare ibland alt lef-

wande, jag ägt och änteligen mistat; näst mine barn, tillstår jag,

att ingenting gått mig mer till hjertat. Jag blifwer rättnu rädd

och ledsen att hafwa några angenäma indianiska Diur, ty deras

mistande rörer mig så hierteligen, att de förkorta min lefnad, detta

aldra mäst. »
^

Till ofvannämnda djurs underhåll fanns i början intet anslag,

utan Linné fick af egna medel bestrida kostnaderna. Som emel-

lertid dessa alltmer stego, beviljade konsistorium den 1758

på hans hemställan, »att hwad han genom god hushåldning kan

spara af den till Bothaniska Trägårdens underhollande anslagna

ringa summan, [får han] hädanefter anwända till de åtskillige fog-

lars och diurs föda, som han hittills pä egen kostnad underhållit».

Hvad på detta sätt kunde bekommas, måtte dock varit alldeles

otillräckligt, ty redan i början af 1760 beslöt konsistorium »att

till föda för de 2:ne Skiuppar, dem Hans Kongl. Maij:t nådigst

täckts förära, af Räntkammaren anslå nio öre kpmt om dagen,

emedan ingen med deras underhållande af egne medel skäligen

kan betungas», och i slutet af samma år inkom LiNNÉ med ett

memorial, hvari han framhåller, att »denne samblingen [af lefvande

djur] är åtminstone en egendom för 3000 dir, hwar med jag icke

graverat academien till en enda styfwer»; att fåglarnas »dagliga

underhåll har jag i flere åhr tagit utur min egen pung», i det att

* Dasyprocta Aguti, EiNNÉS beskrifning finnes i Vet. Ak:s Handl. 1768 s. 26.

* Bref till brukspatronen Fr. Bkdoire ’Vu ^ 1 ^ 7 -



»till dem har jag hos Bagaren dagligen tagit för i8 öre hwete

;
bröd, 2 tunnor korn, i tunna rötter, då jag ej will räkna, hwad

I Aporne dageligen draga utur mitt kiök», samt att om ett anslag

I
af universitetets medel lämnas till djurens föda, detta »kan ske

j

utan SBrarii märkeliga kiänning, hälstsom de äro ganska förgänge-

i lige och utgiften förswinner med dem».^ Med anledning häraf

j

beviljade konsistorium en årlig summa af »tuhundrade dir kpmt

samt En t:na korn och En d:o Blandsäd utur Academie Qwar-

;

nen, och det från innewarande års början», Afven detta befanns

! dock otillräckligt, ty sedan Arfprinsen-kanslern vid besök i Up-

I sala den g sept. 1767 betygat »thess nådigste wälbehag öfwer

Archiatern och Riddaren VON Linnés wiste berömliga oförtru-

tenhet att uti Botaniska Trägården underhålla hwarjehanda ut-

ländska diur», hvilket han »ansåg eij mindre bidraga til Natural

Historiens tillwäxt än trägårdens anseende och prydnad», pröf-

I

vade han för godt att till djurens utfodrande bevilja ytterligare

två tunnor säd årligen. Det oaktadt uppstod brist, som uppre-

pade gånger måste genom extra anslag betäckas, hvarjämte, då

nya djur förvärfvats, medel till deras underhåll särskildt bevil-

jades.^

Innan vi lämna botaniska trädgården, återstår att omnämna
en, så att säga, biprodukt af Linnés verksamhet i densamma och

särskildt i dess växthus, nämligen den förändring af termometern,

som han företog.^ I själfva verket är nämligen den termometer,

som vi i våra dagar bruka, icke And, Celsii utan LiNNÉS. På
bägge är afståndet mellan vattnets frys- och kokpunkter deladt

i 100 grader, men den förre började med 0° vid kokpunkten, satte

100° vid fryspunkten och fortsatte nedanför denna med loi, 102

o. s. v.,^ under det att LiNNÉ utgick från fryspunkten såsom 0°

och sedan räknade graderna i, 2, 3 o. s. v. såsom + eller —
öfver eller under densamma. Förklaringen är helt naturlig; för

»
fysikern CELSIUS låg det närmast till hands att beteckna de olika

värmegraderna efter en fortlöpande skala; för botanisten och växt-

g.
* Cons. prot.

®®/i ®/is 1760.

* Så t. ex. anslogs åt kasuaren i dir 4 öre kpmt samt åt skedgässen
en skilling per dag. — Sagda, åt den förstnämnda fågeln anslagna summa
var det, som en försupen vaktmästare på några glada studenters inrådan sökte

att bekomma mot erbjudande, att han skulle tjänstgöra såsom »academiens

Casuarius».

* En utförligare redogörelse härför har förf. lämnat i en uppsats i

Nordisk tidskrift 1897: Några blad ur termometc7-ns historia.

* Alltså motsvara exempelvis + 75, + 8, — 14 o. s. v. på den nu bruk-
iiga termometern 25, 92, 114 o. s. v. på den verkligen Celsiska.
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odlaren Linné måste däremot den för växternas välbefinnande

så ödesdigra fryspunkten, äfvensom ett aflägsnande från densamma
i den ena eller andra riktningen, vara af största betydelse.

Första gängen, då LiNNÉ t tryck omtalar sin termometer, är

i disputationen Hortus Upsaliensis^ hvilken ventilerades den

^ 745 - Redan i juni föregående år hade han hos den skicklige

instrumentmakaren Dan. Ekström i Stockholm beställt en sådan,

men denna gick sönder under färden till Upsala. Efter förnyade

påminnelser och med Elvii tillhjälp fick han sedan till sin stora

glädje i början af november 1745 en ny, som »war flingande braf

gjorder»,^ och så märkvärdigt instrument ansågs den tiden i Up-

sala en termometer vara, att i konsistorium den 2 december »up-

wiste professor Linn^US en til orangeriet för 5 plåtar bestäld

thermometer», hvarpå fattades »Resolutio? får köpas.» Erån bo-

taniska trädgården gjorde denna termometer snart nog sitt inträde

på Upsala observatorium, där dagliga observationer med en sådan

börjades af O. P. HiORTER d. i747> och därifrån utgick den

sedan på sitt segertåg öfver största delen af den civiliserade värl-

den och blir väl till sist den allena härskande. I utlandet har den

till åtskillnad från Celsii ursprungliga och andra betecknats såsom

»Linnés» eller »Strömers» ^ termometer. Stundom har den ock

kallats »den svenska», hvilket namn, jämte »min», äfven LiNNÉ

tilläde densamma.

Eörtigas bör dock ej, att en annan, mycket litet känd per-

son, fransmannen Christin, ett par år före Linné, nämligen vid

ett sammanträde i ett vetenskapligt sällskap i Lyon den 9 maj

1743, redogjort fÖr en liknande, om än i några mindre betydande

afseenden afvikande termometer. Denne blef dock, t. o. m. i sitt

fädernesland, så litet beaktad, att först 1754 några få med den

samma gjorda observationer blefvo omtalade. Utom Frankrike

torde den förblifvit obekant eller har åtminstone icke ens det rin-

gaste blifvit använd.

Däremot kan man anse det som en så godt som afgjord sak,

att Linné redan under sin vistelse i Holland låtit förfärdiga och

där användt en loo-gradig termometer med graderna räknade fran

vattnets fryspunkt såväl uppåt som nedåt. På den 1738 ritade

titelplanschen till Hortus Clifforttanus (jfr sid. 233) finnes nämligen

• Bref till Énvius *
7,^

och ^7 ,
samt ett odateradt (antagl. i början af

oktober) 1745.

® Professor M. Strömejr, hvilken fortsatte HiorTERS observationer,

har härvid ej åtgjort mera, än att han efter en till observatoriet fran Ek-

ström erhållen termometer själf förfärdigade några sådana.
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hen sådan termometer afbildad/ och det skulle därför kunna ifråga-

F sättas, om ej LiNNÉ äger prioritet framför själfve Celsius, hvil-

f .ken först 1742 publicerade sin afhandling om termometerns kon-

I struktion. Däri omtalar han emellertid själf, att han under flera

i år varit sysselsatt med konstruktionen af sm termometer, och då

ligger det nära till hands att antaga, att han därunder bestämt

;
sig för loo-gradsindelningen, och att LiNNÉ sedan adopterat den-

!|n samma.
i

i

I

Det återstår nu till sist att besvara en nära till hands

I’
liggande fråga, nämligen den: hvilka öden har denna trädgård,

• som under LiNNÉS tid utgjorde Upsala universitets och hela lan-

dets prydnad och stolthet, sedan haft att undergå?

Besöker man nu platsen, där den var belägen, finnes där

ännu kvarstående, ehuru företrädesvis med hänsyn till fönsterna

ej oväsentligt förändradt, det forna växthuset.^ Sedan det upp-

hörde att begagnas till sitt ursprungliga ändamål, tjänstgjorde det

länge såsom lokal för Östgöta nation; sedan inhystes däri under

några år universitetets slöjdverkstad, och numera har det arkeo-

logiskt-historiska museet där fått sin plats.

I den till området ännu oförändrade trädgården kunde man
ännu på 1840- och 1850-talen återfinna den forna anläggningspla-

nen med sina dammar och klippta granhäckar, men de förra äro

nu igenfyllda, de senare nedhuggna. Genomföres här en gång

den af Kungl. Maj:t 1880 fastställda stadsplanen, kommer ge-

nom Dragarebrunnsgatans förlängning tvärsigenom trädgården ej

blott tomten att styckas i tvenne delar, utan äfven det forna

växthuset att rifvas. Det är dock att hoppas, att detta vördnads-

värda minne af vårt lands förnämste vetenskaplige storman måtte

orubbadt fa kvarstå och den gamla trädgårdsplanen förblifva obe-

i synnerhet som en plantering i denna vanlottade stadsdel

ur både hygienisk och estetisk synpunkt är väl behöflig.

Redan under Rudbeckarnas tid klagades öfver platsens

olämplighet på grund af dess sumpighet. Äfven under LiNNÉS tid

voro förhållandena alls icke tillfredsställande. Visserligen försökte

han vid trädgårdens omläggning att genom påförande af bety-

* Att graderingen äfven under nollpunkten där fortskrider ända till 100,

förklaras lätt däraf, att man den tiden nästan alltid använde sprit (eller lin-

olja) i stället för kvicksilfver. Sådant begagnades däremot i Einnés 1745
förfärdigade termometer, såsom CEnSius 1742 förordat.

* Äfven de små byggnaderna solarhim och vaporarium (jfr del. I s. 93)
kvarstå, ehuru i någon mån förändrade.



dande mängder jord få åtminstone de öfversta lagren någorlunda
i

torra, men det oaktadt nödgades han sedan hos konsistorium an- r

hålla, att pålning måtte verkställas till förekommande af öfver-
|

svämning från stadsdiket höst och vår, äfvensom att andra åtgär-
\

der med hänsyn till orangeriet måtte vidtagas, emedan »all ting
j

elliest där förskämmes och möglas». ^ Det fordrades därför Lin. j

NÉS hela entusiasm, energi och stora inflytande, för att dessa och f

liknande brister och svårigheter skulle kunna öfvervinnas eller j

öfverskylas.

En naturlig följd häraf blef den, att då hans krafter af ålder och
l'

sjukdom aftogo, började ock symptom af trädgårdens förfall att visa i

sig. Tillflödet från utlandet af nya växter och frön började sina, g

hvilket väl till ej ringa del berodde därpå, att om än LiNNÉ bjöd ^

till att genom gengåfvor upprätthålla förbindelsen med utlandets
j|

botanister, så nödgades han redan tidigt med beklagande er-
|

känna sin oförmåga och fattigdom i detta afseende samt rättmä- ^

tigheten af de vänliga förebråelser, som t. ex. DiLLENlUs, CoL-
|

LINSON ^ samt J. och N. BuRMAN riktade till honom. Dödlig-

heten bland de erhållna växterna var — i synnerhet i orangeriet

— stor och svårigheten att fylla luckorna blef större. Att lusten

härför ej saknades, därpå kunna många bevis framdragas; här må
vara nog att anföra några ord ur ett bref (okt. 1769) till J. A.

Murray strax efter dennes utnämning till professor i Göttingen:
|

»Om Hr Professoren har någon ny eller rar ört i sin trägård, ty
||

wisserligen har Hr Professoren många sådana, så war gunstig och I

hugna mig med ett par frön där af på min nu tilltagande ålder- d

dom; sådane äro nu min sista tröst och cordiale.»
,

Ännu längre fram, då han kände sig alltmera bruten till I

kropps- och själskrafter, slappades dock intresset nästan alldeles, K

såvida det är fullt sant, hvad den yngre Linné berättat,^ att ii

»min s. Far var ledsen på den [= trädgården] i de senare åren, ue

och förtretad af Consistorio,^ hvarför han lämnade intet de frön, rti

han feck, till Acad. Trägården, utan behöll dem; derigenom blef jI

trägården nog utblottad på slutet, och de djur, der warit, dog i >

^ Cons. prot. Vs I755-

2 »It is a general complaint, that Dr Linn^us receives all and retur- P/

nes nothing, you will receive it in great friendship. As I love and admire b»

you, I must tell you honestly what the world says.» (Bref fran P. CoLLiN- pi

SON till Linné *7s i747-)

® Bref till BÄCK 1779 (utan datum).

* I samma bref klagar han ock öfver konsistorie-ledamöternas oginhet v.

»emot denna inrättning, som de alltid hatadt». Antagligen ansåg man den-

samma ställa alltför stora anspråk på universitetets små tillgångar.
^
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less senaste år äfven bort». Linné d. Y. grep sig väl i början

: ned ifver an med trädgårdens försättande i bättre skick, men

= j|
ian saknade faderns entusiasm och energi, hvarför han snart trött-

|iade; en långvarig utländsk resa och sjuklighet bidrogo ock till

itt sätta honom ur stånd att uträtta något nämnvärdt.

i

l hans efterträdare C. P. Thunberg fick däremot trädgården

en mycket nitisk och verksam prefekt, och det var tvifvelsutan

han, som — då han insåg, att de numera ökade fordringarna på

en botanisk trädgård icke kunde uppfyllas, om icke större eller

'bättre plats kunde erhållas — förmådde GuSTAF III att i gåfvo-

brefvet af den ^Yg 1787, förklara, att han beslutat »icke allenast

af Wåra enskilta medel besörja omkostnaden vid anläggningen

af en ny Botanisk Trägård med alla nödvändiga hus, utan ock

velat dertil uplåta den till Slottet härstädes varande Lust Trä-

gård», som i slutet af 1600-talet blifvit anlagd af Ol. Rudbeck
D. Ä. ^ Såväl i donationsbrefvet som vid läggandet af grundste-

nen till den nya institutionsbyggnaden framhöll GusTAF III ut-

tryckligen, att detta skede för att hedra LiNNÉS minne. Arbetet

r med den nya trädgårdens ordnande och byggnadernas uppförande

tog emellertid lång tid, så att invigningsfesten kunde äga rum

f först på hundraårsdagen efter LiNNÉS födelse.

Redan några år förut hade flyttning börjat af växter till den

: nya från den gamla trädgården. Hvad där kvarlämnades, fick

‘ — så att säga — sköta sig själft, och den ena växten efter den

: andra utdog. Ännu på 1850-talet kvarstodo där omkring 40 arter

; af oomtvistligt Linnéanskt ursprung. I år (1903) har antalet redu-

* cerats till summa tre, nämligen några få exemplar af Campanula
« latifolia och den Symphytum, som hos oss anses vara LiNNÉs
5 . orientale, samt vid ingångsporten en svartpoppel, hvilken en

gammal tradition angifver vara planterad, om ej af LiNNÉ själf,

så dock under hans tid — något, som ej heller motsäges af dess

väldiga dimensioner.^

Huruvida några af de frilandsväxter (träd, buskar och örter),

som öfverflyttades till den nya trädgården, ännu lefva, kan ej af-

göras och är f. ö. föga troligt. Däremot hafva intill sista åren

inomhus (i frigidarium) funnits några träd, som med all säkerhet

voro Linnéaner. Under den tid (1877—99), som förf. var prefekt,

‘ Af de träd, som han lät plantera, hafva intill sista åren åtskilliga väl-

diga lönnar vid de stora gångarna stått kvar, om än med af röta betydligt
angripna stammar. Dessa träd hafva helt nyligen nedhuggits; den enda
kvarlämnade blef sistliden höst af en våldsam storm kullvräkt.

* Stammens omkrets är nu (1903) vid brösthöjd 47^ meter.
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s

funnos af sådana flera stora träd af lager ^ och Justicia Adhatoda'^
samt Prunus Laurocerasus, Taxus baccata, Cupressus sempervirens
Thuja occidentalis;'' Morus alba och nigra, Amygdalus communis q,z\\

Myrtus comtmmis
/
5 . latifolia, af hvilka dock de tre sistnämnda

oaktadt all omvårdnad till min stora ledsnad på 1890-talet utdogo.
De flesta öfriga hafva sedan, såsom alltför skrymmande, blifvit

Linnés poppel i gamla Botaniska trädgården.

Efter fotografi 1903 af A. Dahlgren.

^ De största exemplaren hörde säkerligen till dem, som Consistorium

academicum den ®
7t

I 7°7 beslöt inköpa, emedan det »fant, att dessa Trä äro

Trägården til prydnadt och dess Löf wid ett och annat tillfälle nyttiga>.

^ Säkerligen samma exemplar, som O. Rudbeck d. y. förevisade såsom

en stor märkvärdighet vid Vetenskaps-societetens sammanträde den *Vg 1722,

och som af Linné i hans HorUis Upsaliensis anföres med det svenska namnet:

»Älskogs-tiufnad.

»

® Tvifvelsutan af Nietzee hitförd från Holland och af Ol. Ceesius den

1741 uppvisad i Vetenskaps-societeten såsom en stor sällsynthet.



allda. På grund häraf finnes numera i Upsala botaniska trädgård

if sedan LiNNÉS tid kvarvarande växter endast några lagrar, en

Justida samt måhända ett par exemplar af en pelarkaktus.

Såsom ett bihang till LiNNÉS ämbetsplikt att vårda den bo-

.taniska trädgården kan anses den tillsyn öfver några andra uni-

versitetets planteringar, som han på anmodan af konsistorium åtog

;sig. Dessa voro humlegårdarna och anläggningarna på »akademi-

i, gården», d. v. s. platsen bakom Gustavianum, mellan denna

' byggnad och stallgården.

Till professorernas löneförmåner hörde den tiden disposition

L öfver ett stycke jord till odling af humle, väl hufvudsakligen för

1 hembrygd af öl. Dessa humlegårdar voro belägna söder om sta-

c den, mellan Fyrisån och den till hospitalet ledande vägen, och

' vid desamma voro särskilda »humblegårds-drängar» anställda. Den

1743 förordnades LinnÉ till inspektor häröfver och fortfor

; ända till sin död att med vanlig ifver och kraft handhafva äfven

I detta obetydliga värf. Redan 8 dagar efter tillträdet började han

att »tillhålla wederbörande [d. v. s. innehafvarne af humlegårdar]

at upstänga der emellan felande gärdesgårdar, til förekommande

af ohägn, som offta klagas öfwer».^ Dessutom höll han tillsyn

öfver behörig rensning, omplantering o. s. v. På grund af mar-

kens otjänliga beskaffenhet och däraf följande ringa afkastning

öfvergåfvo emellertid åtskilliga professorer humleodlingen och an-

vände sina »lotter» till »täckter», d. v. s. läto gräs växa därpå,

men äfven här måste till förekommande af ohägn tillsyn hållas.^

För att å de för humleplantering lämpliga styckena erhålla bättre

afkastning utverkade han, att en af honom utsedd person blef

sänd till »den gamla Humlegårdsmästaren» på egendomen Wän-
garn för att »se och lära alt, hwad som till en humlegårds för-

delagtiga skjötsel nödigt är».^

Uppenbart var emellertid, att dessa planteringar år efter år

mindre uppfyllde den uppgift, som från början därmed var afsedd,

och därför var ock Linné betänkt att därtill foga en annan, som
kunde vara till allmänt gagn. I ett memorial af den

* Cons. prot. ^|^ 1743,
* Så t. ex. skrifver IvINNÉ i ett memorial af den att klagomål

förnummits öfver »att gräset på sidorne äller i täckterne bortkuias esomof-
tast; jag will icke förmoda, att det skedt af Humb. drängarues hustrur, ehuru
mau sedt, att de, som bo utom Stockholms tullen, hafwa om nätterne färskt

grås åt sina kor, fast de äga hwarken täckter eller ängar».
^ Con.s. prot. ”/, 1755.



framhöll han, att den nytta, som den i Upsala studerande ung-

domen förr, då humle här i landet var en rar växt, kunde hafva
af att se densamma af professorerna odlad, numera icke förefanns

då »hwar bonde lärt den konsten». Om däremot nu, »då sko-

garne dageligen förminskas och hota med total wedbrist», profes- !

sorerna i stället för gärdesgårdar ville använda häckar kring humle- i

gårdarna, »hade studerande ungdomen tillfälle att se och lära,
!

huru detta rätt bör ske», och om sedan härigenom kunskap om ^

häckars plantering och skötsel »utspriddes öfwer hela landet, skulle
|denna konsten snart blifwa allmän, med otrolig båtnad för fädernes-

landet och mycken heder för H. Professorerna». Huruvida hans 'i

förslag ledde till någon påföljd, finnes ej antecknadt.

På gamla dagar fann han nödvändigt, att kraftigare åtgärder

företogos för att göra slut på . åtskilliga klagomål mot humlegårds-

drängarnas sätt att fullgöra sina skyldigheter.^ På grund häraf

inlämnade han till konsistorium (den 1771) förslag till »en

authoriserad instruction, hwar äfter jag må kunna dem hålla uti

tillbörlig ordning», »utan att hwar gång gå till Rector M., Consi-

storium minus och andra processuelle wägar». Denna instruktion

blef ock af konsistorium fastställd, och häri bestämdes antagande

af en särskild »humlegårdsmästare» samt böter eller andra stralf
1

för den, som gjorde sig skyldig till försumlighet eller oärlighet,
i

t. ex. genom att »snilla humlerötter» eller »tillstädja någon plåcka
I

humble-giökar ^ till mat äller knia gräs». Afven yrkade LiNNÉ,
|

»att dräng ej får sätta till wacht i sitt ställe sin Hustru, till hwil-

ken jag äger minsta förtroende», och ett härmed öfverensstämmande

stadgande blef ock i instruktionen intaget.

Den första befattning, som Linné hade med de 1731 verk-

ställda planteringarna å akademigården, ^ var den, att han skulle >

borttaga och till botaniska trädgården förflytta en del träd, eme-

dan dessa voro orsaken till att den hägnande muren blifvit »myc-

' Bland annat lades dem till last, att de »ofta taga arbete hos Borger-

skapet, så att då någon af academie staten deni behöft emot dagspenning,

[han] ej dem kunnat få».

® Detta var benämningen på humle-nyskott, hvilka kokades och använ-

des liksom sparris.

» Närmaste tillsynen öfver skötseln, trädens klippning, renhållning m. m.

öfverlämnades åt akademieträdgårdsmästaren, åt hvilken Linné anskaffade

någon liten extra inkomst. Själfva arbetet skulle utföras af humlegårdsdrän-

garna, hvilka dock, enligt hans meddelande, voro »tröga, då de befallas ren-

giöra Academiae gården, på hwilken Hans Kongl. Höghet, [nu] wår allernå

digste Konung, befalte mig munteligen hafwa upseende».

irr»
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j ket förlorad, så at han behöfwer reparation».' Efter hans anvis-

ij ning planterades sedan nya på lämpligare ställen, och särskildt

:)
framhöll han i en inlämnad skrift (den i759) nödvändigheten

j

af att i utgångnas ställe skyndsamt från Stockholm anskaffa en del

j

lindar, »hälst som man i sommar förmodar, att åtskillige ministrar

I lära komma att bese academien». Utan tvifvel voro de åldriga

lindar, som med anledning af det nya universitetshusets uppfö-

rande och den omgifvande traktens förändrande i slutet af 1870-

; talet nedhöggos, åtminstone till en del sådana Linnéanska veteraner.

Akademigården (bakom Gustavianum)
Efter kopparstick af Fr. Akrelius.

gården, i det att konsistorium (den ^7^) »fant godt, det skall till

prydnad så wäl för Staden i gemen, som i synnerhet för Gustavi-

anska Academien, samt att der med upwäcka tycke och smak hos
den studerande ungdomen för plantagier, nu med första som ske
kan, en allé anlägges ifrån Gustavianska Academiae Porten up till

Slotsbacken», och blef LiNNÉ anmodad att härom draga försorg.

Planteringen skedde genast, så att på hösten s. å. konsistorium
kunde gilla rektors åtgärd att — »i anledning af deras Kongl.
Majestäters i dag förwäntade höga ankomst hit till Staden» —
låta »föra sand til planerande uti den sistl. wår anlagda allé».

Uenna LiNNÉ allé var första början till den plantering, som kort

Cons. prot. *7.1 ^ 745 .

1
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dcärefter blef af professor LÅSTBOM utvidgad och därför af spe-

fulla samtida kallad: '>'>Ldstboms opevci 0MUtci'i>

^

men sedan blif-

vit vida omtalad och ofta besjungen under det välbekanta nam-
net Odinslund.

Pörsta gängen det i Upsala blef tal om inrättande af ett na-

turalhistoriskt museum, var i Consistorium aeademieum den

1710, da »Hr Doct. Lars Roberg berättade bland andra ut-

wägar at giöra Nosocomium Aeademieum någon ti enst, han har

kommit på de tanekar, at ett rum i det ledigt stående nya hu-

set kunde upsättas til upställning af de hit skiänkte perzedlar,

som höra til ett Musaeum eller Naturalie- och rarite- kammar;

hwar til i synnerhet Hr Bibliothecarius Benzelius anskaffat

stora dööben eller Jätteben uthom de af Hr Doct. Olof Rudbeck
förärte tvenne stora låhrben och åtskilliga Hr Doct. Brommels
der til gifne persedlar tilljka med åtskillige andra, som Hr Doct.

Roberg siälf til reds har att förära dit. Consistm adproberade

des förslag och den anstalt, som Doct. Roberg til ett Musaei

och raritete Cammares inrättande uti ett af Nosocomii lägliga

rum giöra tänker, önskandes der lycka til, som och at andra,

hwilka dylijka ting hafwa kunde, skulle täckas taga sig detta til

ett lofwärd efftersyn.»

Denna naturaliekammare ådrog sig dock så liten uppmärk-

samhet, att efter RoberGS död (1742) tvist om äganderätten till

dithörande föremål uppstod mellan konsistorium och hans arfvinge,

en fru Eenhielm, hvilken med anledning af att konsistorium »be-

hagat wid handen gifwa, at en Naturalie Cammare skulle finnas»,

påyrkade, att »först åtkomsten och ägare rätten af berörda Cabi-

nett måtte utredas och bevisas». Universitetets ombudsman, actor

officiosus, försäkrade däremot, att »redan 1732 den 22 Junii woro

några hundrade Sjukstugans Musei eller Naturalium Cammares

Persedlar uptecknade och inventarium derpå til trycket aldeles

färdigt, at animera andra til widare donation». Detta bestreds af

motparten, som äfven ansåg det obevisadt, att Roberg någonsin

»fullbordat och wärkställt» sin »dessain» att skänka hela eller

någon del af sin samling till Nosocomium. Konsistorium beslöt

då gång efter annan inventerings anställande, utan att sådan nå-

gonsin kom att äga rum. Ar 1746 befunnos naturföremålen in-

satta i professor Mathesii hus i en kammare, som förseglades

med universitetets sigill, och där stodo de ännu 175^» då denne be-

gärde blifva dem kvitt och erhålla någon hyra för de gangna aren.

Det senare afslogs, och intet vidare åtgjordes, än att inventering
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innu en gång beslöts, hvarefter samlingen skulle »sättjas i publikt

I brwar». Ändtligen, efter mycket skrifveri, ingicks den ”/l 2 1755

I brlikning, då det öfverenskoms, att Nosocomium, »hwad angår . . .

fOCaturaliesamling och inventarier, . . . hädan efter lämnar alt sådant

ppåtaldt» och förklarar Robergs arfvingar »fria från alt widare

i inswar, nu och i evvärdeliga tider».

^

i Universitetet ägde dock under denna tid en annan liten sam-

ing af naturalier, hvilken förvarades på biblioteket, men säker-

ligen var för de flesta obekant och otillgänglig. Ett 172g upp-

gjordt inventarium lämnar närmare besked härom och utvisar

^;n brokig samling curiosa, de flesta af mycket tvifvelaktigt värde.
^

! Därmed förenades sedermera »ett Sceleton af en basilisk», som

i
»Hennes Kongl. Maj:t Drottningen i nåder förskänkt til Biblio-

thequet».^ Af verkligt, ännu i dag bestående värde var däremot

idet där förvarade Burserska herbariet, ^ som hade sin plats bland

folianterna; äfven några andra, tämligen värdelösa »örtaböcker»

funnos där, hvilka antagligen medföljt boksamlingar, som under

: trettioåriga kriget hemsändts såsom byte. Där fanns ock ett

< svenskt herbarium vivum, som förärats af provinsialmedikus vid

"Sätra brunn dr Gabriel HOLSTEN.®

Hvart de ofvan omtalade naturföremålen tagit vägen, är nu-

r mera obekant. Säkert är därför, att det är LiNNÉ, som måste

? anses såsom grundläggare af universitetets nuvarande naturalhisto-

r riska, eller rättare zoologiska, samlingar. Redan kort efter hans

‘ Cons. prot. 7^, ‘Vs- D42, ‘Vs- % i743. 1746,^79.
'

"/lo 1755-

^ De zoologiska föremålen bestodo af »en Corallgreu med en petrificerad

i Mask», 6 petrificerade musslor, »en näbb af en Löffelgans», »en Siöko tand»,

- »en KroppGans näbb», »ett litet snyte af en Swärdfisk», »en petrificerad

' orm från Maltha», »en stor till flinta petrificerad Mussla», »en Scbiffersten

! med en fisk uti», »en krokodil-unge, uptorkad» samt Stinchus marimcs. Några
; föremål ur växtriket funnos ej, om ej såsom sådana kunna anses »et Cbinesiskt

Sigill i Buxbom» och »några stycken Chinesiska Afgudar af en välluktande

1 Rot skurna». Från stenriket hämtade voro »en sten af naturen wuxen som
^ swarfwad», »en stiernesten fyrkantig poreux» och »en ditto af annan sort»,

»et st. Rohgyllen ärtz», »en sten med grus uti», »gediegen Koppar Malm»,
»en petrificerad åkra från Achen», samt »et st. Amiant sten». Till »Naturalia»

räknades dessutom »en Omskärelsekuif af flinta», en silfversked, »et ben wuxit
som ett fogelhufwud, af Lapparne hållit för en Afgud», »en skål af en Swin-
swål», runstafvar, 2 gamla alnmål, »en karl med en fisk på ryggen, utskuren
1 trä» o. s. V. Sådana voro universitetets naturalhistoriska samlingar vid den
fld, då Linné blef professor i Upsala.

® Cons. prot. i739-

^ Se del. I sid. 48.

® Cons. prot. 7n 1726.

Linné. II. 9
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tillträde till professuren började nämligen på hans tillskyndan den
ene efter den andre att till universitetet skänka naturföremål, hvilka
erhöllo förökadt värde därigenom, att han själf i flera akademiska
afhandlingar ^ beskref desamma.

Grundstenen till det zoologiska museet kan anses hafva blif-

vit lagd den i september 1744, då Linné hade den glädjen att

i konsistorium få meddela, att universitetskanslern grefve Carl
Gyllenborg vore sinnad att »wärkställa sitt för detta fattade

beslut, at till Kungl. Academien förära en samling af åtskilliga i

Spiritu vini inlagda diur», hvartill han den 6 oktober kunde foga,

att samlingen, utgörande 24 arter amfibier, lyckligen ankommit
till Upsala. Denna samling blef omedelbart genom professorerna

Beronius, Solander och Ihre »Professor Linn^us behörigen

tilinventerad», hvarjämte beslöts, att »et anständigt tacksäjelse

bref til högbemälde Hans Excellence skall afgå».

Redan följande år erhölls en ny, betydligare gåfva. Prins

Adolf Fredrik öfverlämnade då till grefve Gyllenborg en

samling såsom skänk till Upsala universitet. LiNNÉ fick af kon-

sistorium (den ‘^/^) uppdrag att inresa till Stockholm för att mot-

taga densamma, och kort därefter (den kunde han anmäla,

att han fullgjort sagda uppdrag. Till Upsala ankom dock denna

samling ej förrän på hösten och befanns då bestå af 21 arter or-

mar, 20 ödlor, 5 grodor, i »skildpadda», 7 däggdjur, 7 insekter, 4

maskar och 28 fiskar, »alla ifrån en främmande werld härkomna»

samt »alla inlagde i Flaskor, fyllda med Spiritu vini». Konsisto-

riet, som kände sig villrådigt, huru det skulle betyga sin tacksam-

het för gåfvan, uppdrog därför åt LiNNÉ att »såsom med ett

privat bref» göra förfrågan hos kanslern, om konsistorium »törs

med tacksäjelse skrifft sielf inkomma til Hans Kongl. Höghet,

äller på hwad sätt och med hwad wördnad academien skall be-

tyga sin tacksamhet hoos en så hög herre». Svaret blef, att

kanslern »håller både för tienligt och anständigt, att Consistorium

academicum med det foderligaste med sådan tacksägelseskrift in-

kommer»,^ hvilket naturligtvis äfven skedde.

Ftt särskildt naturaliekabinett var sålunda inrättadt, men där-

med var den sedan gammalt ingrodda åsikten om biblioteket så-

som rätta platsen för dylika föremåls förvarande icke utrotad.

Därför var det till detta, som hofrättsrådet F. Petr^US 1746

^ Disputationerna Amphibia Gyllenhorgiana (i745)> Museum Adolpho-Fruie-

rtcianum (1746 ), Surinamcnsia Grilliana
(1748),

Chtnensia Lagerstrdmwna (i754).

Bref fråu Linné till kanslern ’®/o ”/n ^745-
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skänkte sitt »rara och kostsamma snäcke-Cabinett», och där för-

varades det ock till 1753, då Kungl. Maj:t förklarade, att det

skulle ställas »under Archiater LlNN^l förwar». Det fick då på

grund häraf sin plats bland de zoologiska samlingarna.^

De följande åren utmärka sig genom nya gåfvor, nämligen

af Ostindiska kompaniets direktör Cl, Grill 1747, af kommerse-

rådet M. Lagerström 1748 och 1750 samt af J. Alströmer
1749.’ Lägges härtill, hvad LiNNÉ själf samt några af hans vänner

och lärjungar öfverlämnade, kan man däraf få ett ungefärligt be-

o-repp om de zoologiska samlingarnas omfång och beskaffenhet

under hans tid.

Såsom plats för samlingarna tjänade först ett rum i botani-

ska boställshusets öfre våning, men de flyttades sedan i september

1748 till orangeribyggnaden, där de väl erhöllo ökadt utrymme,

men ock utsattes för faran att taga skada genom fukt m. m., i

synnerhet innan på prokanslerns yrkande »höriga skåp gjordes till

foglars, corallers och waxbilders förwar» samt det anskaffades »luc-

kor til fönstren, så wäl för säkerhetens skull som ock at afhålla

solhetan».^ Till förminskande af den skada, som genom fuktig-

heten alltjämt förorsakades, beslöt konsistorium — sent omsider —
1771, att åt naturaliekammaren skulle bestås trägolf, och då äfven

detta visade sig otillräckligt, i det att »Naturaliekammaren i Bo-

taniska Orangerihuset befinnes wara sumpig och fucktig, så att

naturalie samlingen deraf skadas, så beslöts, att i bemälte kam-

mare skola giöras trummor och wäderwäxling inunder golfwet, samt

dubla golf inläggas».® Beklagligtvis företogos dessa åtgärder väl

sent, ty vid inventeringen efter LiNNÉS död visade det sig, att

1 Cons. prot. 7a 1 753 -

- Cons. prot. 1746, 1747, 22/^ 1748, 20/^^

2 Jfr Thunberg, Mtis. Nat. Acad. UpsaL p. 7

—

24. — Btt fullständigt

»inventarium på Museum Upsaliense» ingafs af Linné den ^2/^ 1768 till kon-

sistorium, af hvilket det »lämnades til Academise Contoiret». Beklagligtvis

har det, oaktadt mycket letande, ej kunnat återfinnas. — Den efter Linnés
död verkställda inventeringen, hvilken afslöts först genom aflämnande den

*78 1781 till konsistorium af en förteckning öfver museets innehåll, gaf till

resultat, att samlingarna då bestodo af 6 skåp med följande i sprit förvarade

djur; 26 däggdjur (äfven större som apor, bältor, utter m. fl.), 73 fåglar, 106

amphibia (hvaribland dock 19 broskfiskar), 84 fiskar, 16 »insecta», 35 »ver-

mer», 225 bestämda och 50 obestämda chonchylier. Dessutom bland »Strödda

samlingar» några få uppstoppade djur, kranier, horn, boaorms-skinn, strutsägg

m., äfvensom några etnografiska föremål, såsom Grönlandsbåt, modell af

öäfverbåt, rock af fnöske, lapptrumma, lappbåge med pilar o. s. v.

Cons, prot. ‘

7o
^ 749 -

^ Cons. prot. i772-
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af de uppstoppade djuren de flesta voro »skadade afmal* * eller

»at fuktighet» eller rent af »uprutna». Lyckligtvis utgjordes sam-
lingens största och värdefullaste del af i sprit förvarade föremål,

hvilka därigenom undgingo förstörelsen.^

Äfven i andra afseenden vållade denna samlings skötsel åt-

skilligt bekymmer, förnämligast därigenom, att icke ett enda öre

fanns härtill anslaget. För bestridande af hvarje, äfven den min-

sta utgift måste LiNNÉ därför hänvända sig till konsistorium. Ofta

återkommande är ock hans anhållan om penningar till inköp af

glasflaskor och glasburkar samt sprit, och till förekommande af

ett afslag underlåter han ej att framhålla, att hvad han begärt

skulle tjäna »till de Naturaliers förwarande, som af Hans Kongl.

Maj:t [såsom arfprins] blifwit nådigast hitskänkta».^

Under det att LiNNÉ sålunda, i synnerhet under början af

sin professorstid, lifligt intresserade sig för skapandet af ett zoolo-

giskt museum, åtgjorde han intet för åvägabringandet af några

universitetet tillhöriga botaniska samlingar. Endast en gång sy-

nes han hafva haft en ditåt syftande tanke, nämligen då han i

konsistorium den ^ 75 ^ föreslog inköp »till Academise Trä-

gården härstädes» af engelsmannen P. Brownes på Jamaica in-

samlade herbarium, hvartill konsistorium ock anslog den nödiga

summan af 600 dir kpmt. Emellertid hade han redan några da-

gar förut af egna medel öfversändt sagda summa, och då herba-

riet kom till Upsala, fann han det »bestå af mer än 1000 rare

wäxter», hvarför han »kan ej nog undra, at alla Engelsmänner

låta en så förträffelig americanisk sambling af de raraste örter

gä ur sitt land för 100 plåtar». Han blef så betagen, att han ej

uttog de af universitetet beviljade medlen, utan införlifvade dessa

^ Flertalet häraf förvaras ännu såsom dyrbara reliker på Upsala zoolo-

giska museum.
* I en odaterad, af Chari,ES De Geer ocli C. Linn^us underteck-

nad ansökan hos Kgl. Maj:t omtalas, att de för naturaliers konserverande

årligen behöfva 30 kannor spiritus vini. »Och som samma Liqueur, sedan

all Bränwins bränning öfwer Riket blifwit förbuden och Pannorna oss ifrån-

tagna, uti hwilka wi tillförene för ganska lindrigt pris sielfwa kunnat låta

tillwärka den wahran», så anhålles, »att [vi] anten sielfwa, uti någons af

Cronobetienternas öfwerwaro, få tillwärka så mycket Spiritus Vini, som för

oss till förenämnde behof är nödig, eller ock utifrån få införskrifwa 30 kan-

nor däraf». Kungl. Maj:t resolverade, att, »ehuru de bäst woro hulpne med

det förra alternativet, att sielfwa få tillwärcka så mycken spiritus vini som

behöfwes; dock som nu warande brist på spannmål lade betänekelighet här-

wid i wägen», skulle de »i år få införskrifwa de begiärdte 30 kannor häraf.»

(Rådsprot. öfver Inrik, civil, ärend. 1757.)

é

i
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växter med sitt eget herbarium ^ samt grep deras undersökning

an med sådan ifver, att — som han sade — »jag glömer wänner,

anhöriga, hus och fädernesland».^ Orsaken till detta de botani-

ska samlingarnas försummande är säkerligen att söka däri, att

Linné ansåg dem vara af behofvet mindre påkallade, dels på

grund af hans eget stora herbarium, dels emedan alla hans lär-

jungar och äfven många andra skaffade sig sådana, tillräckliga

för hvars och ens behof. Resultatet blef emellertid, att det ofvan

omtalade, efter LiNNÉs död upprättade inventariet angifver en-

dast följande botaniska föremål: 2 pinie-kottar; en hel, en afskalad

och en öppnad kokosnöt; ett kokospalmblad samt »diverse af

papp giorde Chinesiska Frukter, som af fuktighet äro nog skämde».

Till fullständigande af redogörelsen för naturaliesamlingarna

bör ock nämnas den lilla samling af droger eller »simplicia af

Materia Medica, som vid föreläsningarna i samma sak äro mäst

nödvändiga». Till inköp häraf anslog konsistorium på LiNNÉS

hemställan 100 dir kpmt samt tillät honom »att dessutom få up-

kjöpa 100 små blecklådor till samma Simplicium förwarande».

Nämnas må ock, att han vid tillsynen öfver museet tidtals torde

haft någon hjälp, enär i medicinska fakultetens protokoll stundom

omnämnes en Amanuensis LlNN^l p7'o Museo Regis» eller en-

dast »Amanuensis Linn..®!». Namnen angifvas sällan
;
dock näm-

nas för vårterminen 1763 J. P. Falck och för höstterminen

samma år magister J. Elmgren.
Inrättandet af detta museum gaf en indirekt anledning till

en liten universitetsreform, som är för tidsförhållandena så be-

tecknande, att en kort redogörelse därför väl förtjänar att här

meddelas. På samma gång Linné anmälde prins Adolf Fre-
driks gåfva af en »oförliknelig skiön sambling af alla handa slags

indianske diur, fiskar, inseeter etc.», anhöll han, »thet måtte honom,
til besagde Naturae Curiosorum beskrifnings förfärdigande, lemnas

frihet at få af Biblotheca Publica utlåna nödiga böcker, några i

sönder, med försäkran, at hwartera efter 14 dagar återställa». »Det
är», förklarade han, »för mig omögeligit at draga flaskorne med mig
up på bibliothequet, helst jag bör hafwa mitt lilla bibliotheque

till hands och mine där giorda adve7'saria.» Denna hans begä-

' Härigenom återkonimo de sedan till England.
- Bref till Bäck 27^ och 1758.
^ »Amanuenser» erhöllo den tiden professorerna stundom af prokans-

lern och konsistorium »att tillhandagå med renskrifning af arbeten, som de
ämnade låta trycka». (Cons. prot. *7i2 ^749-) Måhända hade •»Amanuensis
Dinn.,^ 1 » en sådan uppgift.
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ran blef dock afslagen, emedan konsistorium »icke kunde tilltro

sig at på något sätt gå ifrån af Hans Kongl. Maj:t inskränkte

böckers utlånande af Bibliothequet.» ^

Den, som härmed ej lät sig nöja, var LiNNÉ, utan han vände

sig till kanslern,^ hvilken i sin tur hos Kungl. Maj:t gjorde hem-

ställan i ärendet. Resultatet blef, att konsistorium öfverraskades

af ett kungl. bref af den D45> hvari »med anledning såwäl

af Professorens Linn^i, som ock fleres .... ingifne ansökningar»

förklarades, »att enär någon af Docentes wid Academien i Up-

sala gifwer wid handen, att han har något nyttigt arbete under

händer, som han tänker genom trycket giöra allmänt, honom då

lämnas tillstånd att emot behörig revers utur kongl. Bibliotheket

derstädes till låns erhålla de Böcker, som han till ett sådant sitt

arbete kan hafwa af nöden». Var öfverraskningen stor, så blef

glädjen ännu större. Genast beslöts aflåtande af ett tacksägelse-

bref till kanslern, som »bringat thenna så för alla Docentes, som

hela Academiska Societeten i gemen högstangelägna saken til

et åstundadt slut». Och icke nog härmed. Konsistoriet erinrade

sig ock nu kanslerns förr visade »stora kärlek och sorgfällighet

.... för Kongl. Academiens wälstånd» och beslöt därför att nu

prägla en medalj med kanslerns bild på ena sidan, hvilket beslut

skulle genast sättas i verket.

Mindre belåtenhet väckte detta kungliga påbud hos bibliote-

karien And. Norrelius. Denne, som Linné i sina antecknin-

gar betecknar som »en träbock», fortsatte att förvägra boklan,

så att ny skrifvelse till kanslern måste afga. Svaret dära med-

gaf, att professorerna skulle, tvärtemot NORRELII bestridande, fa

låna äfven »the böcker, som til the under theras prsesidio ut-

kommande disputationers mognare utarbetande pröfwas nödiga».

Norrelius lät sig emellertid häraf ej böja. I konsistorium

spordes snart nya klagomål öfver, att han vägrade utlana alla

»större och kostbarare opera», hvarfÖr det ansag sig böra på-

minna honom, att han skulle »till alla delar ställa sig härutinnan

Hans Kongl. Maj:ts nådiga förordnande till underdånig efterrät-

telse», och att däri »ingen anledning finnes till exception, som

Bibliothecarien gör»; f. ö. äro »the större och kostsamare opera

the besynnerligaste, som Professorerne til theras arbeten kunna

^ Cons. prot. I745-

2 Bref den 7io ^745 Kansl. Enib;s handl,

® Cons. prot. ^®/io '‘745-

* Cons. prot. '7* ^746.
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i
.

åstunda», hvarför ock »Bibliothecariens påstående i thetta fallet

;

Consistorio Academico på intet sätt angå».^

Det torde synas, som om denna sak bort härmed vara ut-

ij agerad, men så blef icke förhållandet. Nya klagomål mot NOR-

^

: relius anfördes i konsistorium (den 1746), och LiNNÉ

1
1

hade därvid ett särskildt diktamen till protokollet, hvari han bland

I

annat förklarade sig ej begripa, hvarför »Bibliothecarien gör så

många instantier wid bibliothequets nyttiande»; för honom själf

vore det omöjligt att köpa alla behöfliga böcker och »Bibliothe-

carius måtte tilstå, at jag warit^^sparsam i lånande .... Jag hål-

ler therföre före, at ett bref bör härom afgå till Cancelleren.»

Detta blef emellertid icke behöfligt, ty Norrelius tog nu skeden

i vackra hand — ändtligen!

‘ Cons. prot. ®
7io

* 74^-
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I och med sin installation till professor blef Linné äfven i

ledamot af medicinska falkulteten samt därigenom, emedan dit-
[

hörande professorers antal var endast två, pliktig att hvartannat
j|

halfår, när ej giltiga hinder gjorde det omöjligt, tjänstgöra soin |

dekanus. Första gången skedde detta vårterminen 1742, och där- I

vid lade han sitt ordningssinne och sin oräddhet för besvär genast

i dagen. Dittills hade inom sagda fakultet endast tillfälligtvis w
något enstaka protokoll blifvit fördt,^ men LiNNÉ skyndade att p
anskaffa en protokollsbok, hvari han egenhändigt inskref, hvad

vid fakultetens sammanträden förekommit.^ I början •— intill med-

let af 1858 — var han ensam protokollförande, men sedan fick

han stundom hjälp af sin som dekanus fungerande ämbetsbroder—
någon gång dock med den påföljden, att under hela terminer

intet blef i boken antecknadt.

Äfven ett annat minne af sitt första dekanat lämnade LiNNÉ

efter sig. Han insåg nämligen behofvet af ett 'i>sigilluin Faculta- £

^ I med. fak;s arkiv finnas ej flera äldre protokoll än öfver fyra aflagda

examina.

^ Företrädesvis handla dessa protokoll om examina. Det första af Linné

förda är dagtecknadt den ^743» det sista den i775. Härtill hör ock

en af honom uppgjord förteckning på fakultetens professorer från äldsta

tider, äfvensom en sådan på samtliga från 1741 dh 1777 promoverade medicine

doktorer och i fakulteten inskrifna lärjungar med korta biografiska notiser.
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tis medicce, .... emädan intet war effterlemnat af antecessores-»

.

På förslag af honom blef dess utseende följande: »twänne ormar,

beteknandes bägge medicos; den ene håller et ägg {^itce princt-

pium), Physiologien
;
den andre ett cranium, beteknandes Patho-

logien; i feltet någre wäxter, betydandes materiain medicam, med

Carl von Linné.

Efter oljefärgsporträtt af J. H. Scheffel 1755, tillhörigt samlingarna å Hammarby.

öfvverskrift His se?'vamus urbes} Wäxterna äro Frankenia, Rud-
beckia, Rosa, Linncea, emädan desse: Frankenius, Rudbeck,
Rosén, Linn^zus warit Hot'ti academici PrcEfecti och Botanices

Professorer, ^

' Med dessa bevara vi städerna.

Med. fak;s prot. ^ 742 -
— »Detta sigillet blef d. 14 Junii af Aca-

demise Ränteriet betalt till [Guldsmeden] Siefvereing, som det utgrafwit,

med 200 dir kpmt.» Det begagnas ännu.
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Linnés fakultetskamrat var, såsom redan omnämnts, i början

Nils Rosén (von Rosestein), intill dess denne 1756 »bytte med
sin måg-, som tillförene warit Bibliothecarius Upsaliensis, på det

han med större ro och bequämlighet måtte skiöta sin hälsa uti till-

stundande ålderen». Samtidigt härmed inskref LiNNÉ i protokolls-

boken det vitsordet, att RosÉNS »ifrån 1740 med mycket beröm
företrädt sin Profession, som han ofelbart ibland alla Swänska
Medicos äger den största lärdom och experience, ibland alla som
i Swerige äro eller warit».

^

Den, som under denna tid förnämligast hade vården om
fakultetens angelägenheter sig anförtrodd, var LiNNÉ. RosÉN var

nämligen mycket upptagen, dels af sin vidsträckta praktik i Up-

sala och dess omnejd, dels och förnämligast på grund af sin be-

fattning såsom kungl. lifmedicus, som gjorde, att han tidt och

ofta, ej sällan helt plötsligt, inkalla-

des till tjänstgöring vid hofvet och

där längre eller kortare tid måste

uppehålla sig. Att hans undervisning

härigenom blef något splittrad och

oregelbunden, är naturligt, och ofta

nog klagar därför LiNNÉ, och detta

med fog, öfver att han ensam fick

föreläsa för de blifvande läkarne.^

Äfven examinationen i RosÉNS äm-

nen fick han ej sällan förrätta, liksom

han ock fick presidera för disputa-

tioner med RosÉNS namn på titel-

dennes ställe vid promotioner full-

s. V. Vid flera den medicinska fakul-

tetens »sammanträden» var LiNNÉ den ende närvarande, hvadan

ock han ensam beslutat och affattat yttranden i en del frågor,

hvarom infordrats sagda fakultets utlåtande.

Roséns efterträdare, förre universitetsbibliotekarien Sam.

Aurivillius, var intill sin död 1767 LiNNÉS ämbetsbroder. Bort-

sedt från en snart öfvergående misshällighet (hvarom mera i det

Medicinska Fakultetens

i Upsala sigill.

bladet, helt oförberedd

göra promotors åliggande o.

* Med. fak;s prot. ^ 75^-

2 Så t. ex. i bref till Bäck den 1751: »Archiater Rosén kom ena

dagen från Stockholm och andra dagen reste [han] till sin gård, så at Medi-

cinse studiosi hela terminen ej hört honom mer än 2 gånger. Det rätt ängslar

mig, ty om jag aldrig så arbetar i mitt, om ej den andra arbetar på andra

sidan lika, så faller det dock.» Likaledes den 1754: •»Studiosi nostri Medki

valde dolent absenie?n suum Apollinem D. RoSÉN.»
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följande), synes deras samarbete varit till ömsesidig belåtenhet och

de studerandes båtnad. Därom vittnar ock LiNNÉS anteckning i

protokollsboken:" 1767 ' mars 4 »afsomnade Fakultetens hederlige

Ledamot, Edle och Högl. Hr Samuel Aurivillius, Kongl. Lif-

Medicus, Anatomim och practices Professor, af en fatal Hemitri-

tcea mm angustatione faucmm, ^

sedan han prydt detta lärosäte 1

1

åhr och med mycken lärdom lyst i werlden».

Samuel Aurivillius.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Medicinska Fakulteten i Upsala.

Under tiden, som förgick tilldess ny professor hann utnäm-

nas, fick Linné åter ensam bära hela ansvaret för att »det alt

går ordenteligen i faculteten», särskildt hvad undervisningens ord-

* nande och dithörande institutioners skötsel beträffar. Detta vål-

lade honom åtskilligt bryderi, i synnerhet som »straxt äfter Sahl.

* Annandagsfrossa jämte strupsvulliiad.

’ I bref till Bäck den omtalar Linné Aurivieeii sjukdom och död,
hvilken han tillskref dennes olydnad mot läkarens ordinationer; »slog sig

'sielf åder under siukdomen».
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LifMedici AURIVILLII högt beklageliga frånfälle hände ock den
olyckan wid Nosocomium, att kokerskan, som med mycken sorg-

fällighet wårdat de siiike i Nosocomio och försedt dem med mat,

äfwen afled, samt hennes piga af samma siukdom lades dödsiuk.

Patienterna kunne ej wara utan tillsyn, så af mat, som Medica-

menten, och att här om konferera med det sorgbundna sal. Lif.

Medici sterbhus woro icke nu lämpeligt.»^ På eget bevåg ingrep

Linné ofördröjligen med all kraft samt vidtalade doktor J. SiDRÉN
»att under vacancen skiöta de siuka och tillstädia Medicinae alum-

nos wara tillstädes att bese siukdomarnes kiennetekn, prognosis

indicationer, curer &c.». Härom underrättade han sedan kon-

sistorium samt föreslog då tillika, att »då cadavera existera, Prosec-

tor anatomiserade och wiste structuram partium corporis humani,

[människokroppens delars byggnad] och alt detta, att ej Medici hit

komne nödgades gå till Stockholm, för det de här ej fingo till-

räcklig underwisning». Konsistorium gillade i allo, hvad LiNNÉ
åtgjort, och anmodade honom, att han »wille än widare med så-

dant sitt inseende fortfara» samt draga försorg om undervis-

ningens skötande till de studerandes gagn.

Tillsättningen af den lediga professuren, till hvilken såsom

sökande anmält sig prof. RoLAND Martin, assessor J. G. Wahl-
bom och adjunkten J. SiDRÉN, synes hafva vållat LiNNÉ, hvilken

-i) nomine Facultatis medic(E'>'> skulle uppsätta förslag, stort hufvud-

bry, emedan de sökandes »skickelighet och capacitet samt merita

äro i sådan jämnwicht, att man näppeligen kan finna differencen».'

Till en början hoppades han kunna slippa med att förklara dem

alla kompetenta, ity att de »aflagt så många prof af solid eru-

dition uti Medicinen, att de af allmänheten, af Faculteten och K.

Collegio Medico samt af alla Medicis Patriae äro ärkiende för de

habilaste och lärdaste Medicis». Då detta ej ansågs till fyllest,

utan han skulle yttra sig om »rangeringen», försökte han att und-

komma med den förklaringen, att de voro lika meriterade, och

»detta är, hwad Facultas Medica för sin dehl kunnat lämnat til

uplysning». Då äfven detta ej lyckades, beslöt han sig för att,

ehuru med tvekan, uppställa de sökande på förslaget »äfter den

tid, de warit uti wärkelig tienst», näml. 1) SiDRÉN, »en af wåra

solidaste Physiologis i riket»
; 2) Martin, om hvilken »man är

allmänt öfwertygad, att han är en af de solidaste Anatomicis, fä-

derneslandet framalstrat», samt 3) WAHLBOM, som »är wähl

’ Egenhändigt memorial af Linné bland Consdi Acta 1767, äfvensom

prot. den 7a s. å.

^ Cons. acad. prot. *

7 , 1767.
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blef sedan af Kgl. Maj:t utnämnd till professor, och ända till sin

död hade LiNNÉ i honom en ämbetsbroder, som med vördnad och

tillgifvenhet blickade upp till sin gamle lärare och gynnare.

Utom de tvenne professurerna hörde den tiden till medicinska

fakulteten äfven en adjunktur, ^ hvilken plats genom RosÉNS

i befordran till professor blef ledig. Att erhålla denna var J. G.

!
Wallerius synnerligen ifrig, men Linné, som säkerligen ej fullt

;

öfvervunnit sin ovilja mot honom på grund af hans uppträdande,

i
då de konkurrerade om professuren, uppmanade sin andre med-

i; sökande till sagda plats, doktor Abr. BÅCK, att äfven in-

i
lämna ansökan. Vid förslagets uppsättande tilldelade han ock

:
Bäck första och WALLERIUS andra förslagsrummet, hvartill han

I
ock kunde vara i viss mån berättigad, då den senare mindre ägnat

I sig åt medicin än kemi, hvari adjunkten ej var skyldig att med-

dela de studerande undervisning, samt han dessutom dittills inga-

lunda ingifvit några förhoppningar, att han skulle blifva den fram-

stående vetenskapsman, som han sedan blef. Han uppfördes emel-

lertid på första förslagsrummet af RosÉN, som på det andra och

tredje med förbigående af BÄCK satte andra sökande, ^ och då

Rosén såsom dekanus hade utslagsröst, blef detta äfven »fakul-

tetens» beslut. Häraf uppväcktes till den grad kanslerns förvå-

ning och misshag, att han föreläde »fakulteten» att inkomma med
»förklaring, hvvarföre Dr BÄCK blifwit af förslaget till Adjunctu-

ram Medicam utesluten». I ett särskildt bref (den 1741) för-

klarade Linné med anledning häraf, att han »har därutinnan

ingen dehl», och hemställde, huruvida »den, som Decanus voterat

uppå uti tredie rummet, kan komma at utesluta den, som jag

nämnt uti första».^ Resultatet blef emellertid, att WALLERIUS
erhöll platsen, hvilken han innehade till 1750, då han utnämndes

till professor i kemi. Hans efterträdare som adjunkt blef J. Sl-

DRén, och efter dennes befordran till professor erhöll J. G. Acrel
ifrågavarande plats.

Kort efter sin utnämning till professor ingaf WALLERIUS till

kanslern en supplik, att han måtte »få säte och rum uti facul-

^ Dessutom äfven en mycket svagt aflönad prosector.
^ Ännu en sökande, dr M. LiThén, som ej erhållit förslagsrum, in-

skickade häröfver en klagoskrift till fakulteten, som därå lämnade följande,

tämligen egendomliga svar: »Faculteten gratulerar Ilerr Doctoren till sitt

facila uttal och önskar Herr Doctoren all widare wälsignelse! Men finner
sig härigenom icke fådt skiäl att ångra, det den gådt Herr Doctoren förbi
wid Förslagets upsättiande till den lediga Adjuncturen.»

^ Riksarkivet: Ups. Kansl. Enib:s Handl. 1741.
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tate niedica». Denna var dock alldeles icke benäg^en att få sitt

medlemsantal pa detta sätt ökadt, utan »tyckte för sin dehl samma
Profession hörde nogare till Philosophien för Metallurgiens skull

|

att där till woro en philosophisk profession antagen, hälst han
ändoch i philosophien skall examinera alla promovendos, och änte-

ligen emädan han ej lider till sina inkomster, utan wärkel. där
wid winner etc.».’^ Också ledde ansökningen ej till annat resultat,

än att Kungl. Maj:t den 1751 bestämde, »att Medicine Stu-

diosi, tå the undergå examen Philosophicum, må wid samma til-

fälle af Chemiae Professoren nogare examineras, än det kan be-

höfwas af the öfriga Philosophicis, och sedan med hans särskilda

witnesbörd och approbation förses, innan de til Doctores fa pro-

moveras».

Att emellertid lärarkrafterna inom medicinska fakulteten,

äfven med den relativt ringa utveckling, som medicinen och den

därmed förenade naturalhistorien den tiden vunnit, behöft förstär-

kas, tyckes väl bort ligga i öppen dag. Sådant var dock långt

ifrån allmänt insedt eller erkändt. Detta visade sig tydligt under

den strid, hvari LiNNÉ, säkerligen utan att han afsåg eller på
förhand anade en sådan, 1758 råkade med sin ämbetsbroder

Aurivillius — för öfrigt den enda strid, som han under sin

långa professorstid hade med någon af sina kolleger vid universi-

tetet. Strax efter sitt tillträde till professuren hade Aurivillius

(den 1757) till Consistorium academicum ingifvit ett »Me-

morial om Nosocomii Academici i stånd sättjande», hvilket till

utlåtandes afgifvande remitterats till medicinska fakulteten. ^ Då
väl Aurivillius kunde anses jäfvig att yttra sig om sitt eget för-

slag, afgaf LnnÉ såsom dekanus sagda utlåtande, ^ hvari han ut-

förligt framställer sina åsikter om bästa sättet för »sjelfwa ända-

målets werckställande och ärnående, hälst Nosocomium Academ. är

^ Med. fak;s prot. 7n I750-

^ Om nödvändigheten af akademiska sjukhusets förbättrande voro Linné

och Auriviluius ense hvilket framgår af Cons. acad. prot. den ^
7e

* 75^>

hvari omförmäles Cons: ii beslut att hos kan.slern hemställa, att till ett barn-

hus i Upsala skulle »anslås och bewiljas the 3000 dl:r kpm;t, hwilka Kongl.

Academien redan wunnit på the. uti Kongl. Lotteriet för Aerario Academico

insatte penningar, samt dessutom dertill en lika stor summa af Räntkamma-

ren betalas». Häremot reserverade sig Linné, S. Aurivillius och dennes '

bror Carl Aurivillius, emedan de »här till icke kunna samtycka, innan

Nosocomium kommit uti thet stånd, som thet efter nu warande omständig-

heter bör wara». Consistorii beslut blef dock af kanslern fastställdt.

” Cons. prot. 1759; det hade dock redan »under den 14 Junii näst-

ledit år blifwit i Coiisistorio Academico praeseiiteradt».
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den wäsenteligaste delen för futuris Medicis [blifvande läkare].»

I mycket berömmande ordalag yttrar han sig däri om Au-

rivillius, »som på så distingveradt sätt will hafwa all möda

ospard att sätta Nosocomium i sitt rätta skick, som sannerligen

icke kan ske utan mycket arbete och tidspillan», samt uttalar den

i
förhoppningen, »att Cons. Acad. ej låter en så nitisk ifwer ut-

{
slocknas, utan hjelper, att den på alt sätt må underhållas». Detta

I
vore så mycket nödvändigare för universitetet, som, »då några

I
delar af sciencer wid Academierne antingen intet drifwas eller åt-

jj
minstone icke med den ifwer, som sig bör, nödgas landsens inwå-

II nare söka att få dem på andra ställen inrättade». Härigenom

||
komma vetenskaperna att isoleras från hvarandra, och då är det

ij att befara, att det till sist torde rönas, att man härigenom »lagt

I

rättaste wägen till barbarie, som wetenskaper ej kunna utan mu-

! tuo auxilio [ömsesidig hjälp] winna sin rätta glänts». Hvad sär-

skildt angår Nosocomia academica, äro de »så långt skilda ifrån

Hospitaler som Bibliothecae publicse från Bokbindare bodar; uti

Hospitaler wårdas sjuke utaf commiseration för dem sjelfwa, men
i Nosocom. Academicis för det allmänna, då futuri per Patriam

Medici få här tillfälle wid den sjukas bädd inhämta sjukdomens

natur och medicamentets werckan uti lefwande kroppar, så åtskildt

ifrån lävSande och hörande, som ett lefwande object ifrån en af-

skildrad skugga».

I det följande uppgör han en kalkyl öfver sjukhusets eko-

nomi^ och framhåller därefter, att »demonstrationer äro själen af

denna inrättning, utom hwilka Faculteten saknar all den fruckt,

som af ett så pretieuxt werck borde förwäntas». För att rätt
^

•

?
. ^

' För hvilken ringa summa man den tiden ansåg ett akademiskt sjuk-

hus kunna skötas, framgår af följande IvINNÉS kalkyl:

»Staten för hela Nosoc. Acad. är årl 4500 dir [kpmt].

Om häraf tages följande disposition, så kan staten tyckas

någorlunda bära sig:

Chirurgus 300 dir.

Skaffaren 300 —
Kokerskan 120 —
Pigan 60 —
Stat 70 —
Wed 100 —
Medicamenter 300 —
8 Sjuke a i dir om dagen 2920 —

Resten 400 dir till ett par mjölkekor, som Patienterne ej kunna umbära miölk
och wassle. Hwad som om Sommarferierne [då sjukhuset skulle hållas stäugdt]

besparas, kunde anwändas till andra förnödenheter och medicamenter, om det
förra ej är tillräckeligit.»
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tydligt visa konsistorium sanningen häraf redogör han därefter

för huru dessa demonstrationer böra inrättas och hvad därvid kan
läras. »På sådant sätt warder Nosocomium ett af de nyttigaste

werck för futuris Medzcis och Fäderneslandets inbyggare samt
lysande för Academien och likt med de Utländskas bättre Uni-

versiteter. »

Afven med dessa väsentliga förbättringar vore det dock en-

ligt Linnés åsikt ej tillräckligt sörjdt för de blifvande läkarnes

praktiska utbildning, utan det borde blifva så »inrättadt, att äfwen

Chirurgien kunde der [på Nosocomium] demonstreras och practi-

ceras för Medicinae Alumnis». En lärare häruti borde anställas,

och därtill »bör utsökas den, som ej lärt konsten såsom ett hand-

werck, utan förstodo chirurgien af grund, byggd på Anatomie och

andra nödiga delar»; han kunde äfven föreläsa bandagelära, ob-

stetrik och rättsmedicin. Sammansloge man adjunkts- och pro-

sektorslönerna, finge man en »hel Professors lön», och alltså skulle

kunna bildas »en ny Profession utan aerarii minsta gravation».

Detta Linnés memorial blef »praesenteradt» i konsistorium

den 1758 utan att då gifva anledning till någon opposition

från Aurivillii sida, men ock utan att föranleda till någon åt-

gärd af konsistoriet. Det föredrogs därefter ånyo den i 759 ,

samtidigt med en af adjunkten SiDRÉN gjord ansökan att fa

offentligen föreläsa kirurgien. LiNNÉ åberopade därvid, hvad

han förut anfört om sagda vetenskaps stora betydelse, men till-

lade, att om »Herr LifMedicus AURIVILLIUS hinner med och

will hafwa mödan ospard att sjelf sköta Anatomien, Nosocomium

och de andra med samma Profession förknippade delar, kan det

Herr LifMedico icke nekas eller fråntagas».

Öfver det förstnämnda af dessa memorial hade emellertid

AurivilliuS nu fattat humör och inlämnade en lång gensaga.

Till att börja med klagar han öfver, att Linné »uti Facultetens

namn, dock utan min wettskap» afgifvit utlåtandet. Därjämte

uttalar han .sin missbelåtenhet »öfwer något, förmodel. af Sysslors

myckenhet åstadkommit, förhastande, i det Herr Arch. och Ridd.

widare i sitt utlåtande dels utstakar, hwad jag i min syssla göra

bör, på ett sätt, som en lärling har nödigt, då han först går till

wetenskapens utöfning, dels gifwer förslag till den af en nådig

Öfwerhet mig anförtrodde Professions styckande, och detta utan-

min wetskap, men likwäl nomme Faadtatis. Jag hade elljest fullt

skäl att förklara mitt billiga missnöje öfwer en så tydel. oförrätt,

och skulle efter den rätt jag, såsom Collega ejusdem Facultatis

[medlem af denna fakultet] äger, påstå dess publique widkännande.»
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Så långt som till yrkande på offentlig afbön från LiNNÉS

sida ville han emellertid, af aktning för dennes stora förtjänster,

icke gå, men »jag påstår eljest», förklarar han, »att så litet jag

bör åtaga mig att lära Prsefectum Horti Botanici, huru han skall

sköta Academiens honom anförtrodde Trägård och deruti demon-

strera för ungdomen hwarjehanda wäxter, så litet kan ock han

föreskrifwa mig sätt och wis, huru jag på dissecerade cadavera

skall wisa människjans kropps byggnad, hvilket är den ena delen

af min Profession; eller på hwad sätt jag skall handleda ungdo-

men wid de Sjukas sängar i Sjukhuset, som utgör den öfriga de-

len af min syssla. När hwar och en sköter sin, lärer det efter

gammalt axiome gå bäst».

Efter denna tämligen ampra inledning öfvergår AURIVILLIUS

till en kritik af LiNNÉS förslag. »Demonstrationer wid de Sjukas

sängar på det sättet, som Herr Arch. och Ridd. tyckes förstå

dem, äro icke mögeliga.» — »Om Praefecti Nosocomii beswär» —
något, hvarom LiNNÉ intet yttrat — »skall ske gratis eller ej,

gör mig lika mycket; jag har ej ännu märckt hos mig den drift

till rikedomars samlande, att jag derföre sökt profit genom mina

föreläsningar;^ jag har twärt emot gjordt mig wida större depen-

ser derwid, än wunnit inkomst.» — »Hwad wid hwar och en

sjukdom bör observeras, är i anseende till Medicinae Practices

Professorn sådant, som partes jioris et f7'uctus [blommans och

fruktens delar] för en Botanicus.» — »Tiden för de Sjuke kan

omöjel. determineras»
;

sjukhuset bör därför hållas i gång hela

året — och ej, såsom LiNNÉ af sparsamhetsskäl föreslagit, vara

stängdt om somrarna —
,
ty det »bör ej fordras af en Christelig

Föreståndare, att öfwa obarmhertighet mot en usling, som efter

gjorda försök ej står att hjelpa och, stadd utom annat folcks hjelp,

äger ej annan hemwist, än under bar himmel, som efter sin afFärd

kan med sitt lifs öpnande tjäna både ungdomen och läkarekon-

sten.» — Inrättandet af en ny professur ansåg han onödigt. »Hwad
widlyftigheten af min Profession widkommer, är den på långt när

ej så widsträckt som Herr Archiaterns och Riddarens. Litholo-

gien. Mineralogien, Botaniquen, Zoologien, Ornithologien, Ictyo-

logien, Entomologien äro redan flere lärdomsstycken, än de jag

skall föreläsa, och dertill komma ändock de från de förra ganska
skilde Materia Medica och Diaetetica. Att ej absolvera de,

som mig tillhöra, på kortare tid än 4 år, skall blifwa en skam
för mig, när särskild Prosector blifwit.» — »Att tillsammanslå

' Säkerligen en snärt åt Linné för de inkomster, han hade af sina

privata kollegier.

^ i n n é. //. to
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diverse på staten upförde löningar, tillförordna nya Professioner,

stycka de gamla äro Riksens Höglofl. Ständers göromål.» — Oin
Medicinska fakulteten skulle erhålla tre i stället för två pro-

fessurer, borde man taga något af hvardera för att bilda den nya,

»men som Herr Archiatern och Riddaren önskar orubbad fa göra
den syssla, han begynt, så länge han sjelf finner sig äga krafter

dertill, så önskar jag ock det samma». O. s. v.

Det akademiska konsistoriet, som uppenbarligen kände sig

obehagligt berördt af denna konflikt mellan Medicinska fakulte-

tens tvenne professorer, beslöt att för »ett så granlaga ärendes

nogare öfwerwägande» taga sig 14 dagars betänketid. Antagligen

ansågs dock denna tid vara för kort, hvadan ärendet först efter

ytterligare 14 dagar (den ^7^) förekom till ny behandling och

votering i konsistorium.

Många och långa voro de anföranden, som då höllos, och

skiftande voro ock de meningar, som däri uttalades. Några an-

sågo ärendet ännu ej vara fullt utredt, utan böra ytterligare ut-

redas af Medicinska fakulteten eller »något Collegium Medicorum»;

andra trodde » studium Medicum wara redan så wäl inrättadt här

wid Academien, att, om den inrättningen [Nosocomium] hand-

hafwes, äro både publicum och ungdomen dermed belåtna»
;
åter

andra stödde sitt votum på LiNNÉS »i högsta måtton grundeliga

och mogna Memorial» samt förklarade sig »icke annat finna, än

att Herr Arch. och Ridd. LiNN.®! skäl synas wara de bästa».

Särskildt egendomligt var J. G. Wallerii yttrande: han för-

menade »de Medicinska wetenskaperna så mycket bättre och full-

komligare nu för tiden kunna, utan någon widare delning och in-

skränckning, wårdas af de warande Medicinse Professores, som de

äga nu mindre att sköta, sedan Chemiae Profession blifwit inrät-

tad». Hvad särskildt beträffade offentliga föreläsningar i de äm-

nen, hvari SiDRÉN föreslagits undervisa, så »förmenade han det

wara stridande emot försigtighets reglorne wid informations werc-

ket, det sådana wetenskaper tracteras publice, som gifwa under-

stundom anledningar till mindre nyttiga tankar hos ungdomen.

— — Att ars obsteirica och Medierna legalis äro af den beskaf-

fenheten, det är ostridigt; afhandlingarne de infanticidis ,
de abortn,

de impotentiis med mera, lämna oss härom tillräckligt bewis, i

följe hwaraf desse wetenskaper i Kongl. Acad. Constitutionerne

ej till det minsta omordas eller anbefallas.»

Äfven Aurivillius och Linné deltogo i voteringen. Den

förre hade ett mycket långt anförande, hvari han bland annat

— uttalade sin missbelåtenhet med att konsistorium »tagit i öf-
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werwägande . . . nödwändigheten att belöna Herr Doctor SiDRÉNS

i åtskilliga Amplissimi Consistdi Herrar Ledamöters ögon, jag

wet ej med hwilka strålar, framför andres lysande förtjenster»,

samt att det sökt »på sätt och wis att endtlediga mig ifrån den

delen af min syssla, med hwilken jag såsom Praefectus Nosocomii

Academici dageligen umgås», hvari han »tycker sig se alt för

• stor olaglighet» och en oförtjänt oförrätt. För öfrigt beklagar

: han, att han »funnit, att desse mine tänkesätt icke så aldeles

' stämma öfverens med Amplissimi Consistorii öfwerläggningar om
‘ detta ämne». Kirurgien ville han på intet sätt släppa ifrån sig.

Linnés yttrande är däremot helt kort. På grund dels af de

påpekade förmella hindren, i det att endast vid riksdagar förän-

dring i universitetslärares antal och löneförmåner kan beslutas,

dels af Aurivillii vägran att afstå från något ämne, hvari han

genom kunglig fullmakt utnämnts till professor, ansåg han intet

nu kunna åtgöras. AURIVILLIUS, som »på sina resor sorgfälligt

besedt operationes Chirurgicas'>'>

,

skulle således fortfarande sköta

om kirurgien vid universitetet, »hälst han sielf med beröm giordt

flere Anatomier för de studerande, som ock icke länge sedan de-

monstrerat operationes Chi7'urgicas->'>

^

tvifvelsutan utförda af »chi-

rurgus Nosocomii». — Hvad SiDRÉN angick, ansåg han, att om
denne kunde »hugnas med någre förmoner och derföre giöra pu-

blique nytta», borde han »emploieras att i nosocomio academico

hielpa till att demonstrera siukdomar och curer på patienter un-

der Praefecti inseende», hvarigenom »Nosocomium skulle lända

studiosis Medicinse till besynnerlig förmon, som nu nödgas efter

aflagde specimina wid academien gå ett halft åhr uti Lazarettet i

Stockholm». Korteligen, LiNNÉS anförande var uppenbarligen

genomandadt af hans önskan, att fred och endrägt måtte återstäl-

las inom fakulteten.

Resultatet blef, att allt förblef vid det gamla. Kanslern för-

klarade nämligen »de af Adjuncten SiDRÉN projecterade publique

lectioners hållande wara mot Academiska Constitutionernes och

flere Förordningars klara innehåll, och emot Medicinse Practicse

Professorens begifwande, hwilkom de senare så wäl som Prsefec-

tura Nosocomii uttryckligen äro bibehållne och endast tillhörer.
»

^

Innan sin död hade dock LiNNÉ den glädjen att se sina planer

1 detta afseende realiserade. Ar 1774 inrättades nämligen —
och då utan ringaste kif — en ny professur i kirurgi och anatomi,
Ifll hvars första innehafvare utnämndes LiNNÉS lärjunge Ad.

Cons. Acad. prot. 1759.
1
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Murray, som sedan till sin död 1803 pä denna plats verkade

pa ett sätt, som förskaffat honom ett rum bland Upsala universi-

tets mest framstående lärare.

I en annan för medicinska undervisningen viktig fråga sam-

verkade däremot LiNNÉ och AURIVILLIUS med hvarandra, näm-
ligen främjande af anatomiens studium. I en af dem båda under-

tecknad skrifvelse till kronprinsen-kanslern klaga de öfver brist

på »subjecta» till anatomisalen, prästers och kronobetjänters för-

sumlighet att ätlyda härför gällande förordningar, bedrägliga upp-

gifter m. m. samt yrka en ny kungl. förordning med strängare

straffbestämmelser för tredskande eller »wite, som kunde Upsala

Academies wäl betarfwande Sjukhus tillfalla».^ Det önskade

vanns dock först genom ett kungl. bref den ^^7 i77^-

En annan viktig fråga, som tog fakultetens uppmärksamhet

synnerligen i anspråk, var anordnandet af en bättre undervisning,

än som under de närmast föregående decennierna kommit de stu-

derande till godo. Om den plan, som LiNNÉ och RosÉN härut-

innan uppgjorde, erhålles bästa upplysningen af den ^->Cursus prce-

lectionum-ii

^

som fakulteten 1749 meddelade konsistorium. ^ Häraf

framgår, att LiNNÉ för genomgående af de till hans profession

hörande ämnena ansåg sig behöfva en tid af 5 år, nämligen för

Materia medica i
,
Semiotica i

,
Diaeta i Y2 och Historia natura-

lis 1Y2 å.r, under hvilken tid äfven hvarje sommar skulle hållas

växtdemonstrationer i botaniska trädgården. ^ »Allt detta itereras

uti Collegiis Privatis.»

Dessa fem år voro emellertid icke hela den tid, som åtgick

för att en nyblifven student skulle hinna aflägga sina tvenne me-

dicinska examina. Innan han fick undergå den första af dessa,

examen theoreticum->'>

,

måste han nämligen hafva aflagt godkänd

examen theologicum^ examen stili latini samt exameit philosophicum^

d. v. s. blifvit filosofie kandidat. Som härtill kräfdes rätt lång

tid, torde läkarnes dåvarande akademiska studietid kunna beräk-

nas till 8— 10 år. Däri såg emellertid LiNNÉ ingen olägenhet,

ty — såsom akademikanslern C. GYLLENBORG förklarat — »in-

* Ups. Univ. kansl. emb. handl. 1765 (Riksarkivet).

2 Jfr dess prot. ‘Vj 1749 jämte dithörande Acta, äfvensom Med. Fak;s

prot. den ^°/2 s. å.

^ Under samma tid genomgick äfven Rosén de honom tillhörande äm-

nena, nämligen: Pharmaceutica i, Physiologia i, Pathologia i 721 Braxis i /.,

år, jämte »demonstrationes anatomise hwar wånter». — Längre fram, I 757 >

ansåg Linné, »att en Medicinse Alumnus bör få tillfälle att inom 8 ars tid

inhämta nödig insigt uti Medicinens grunder».
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aen bör erhålla medicinsk grad, som ej hunnit till temligen mo-

gen ålder, ty intet länder mer till den vetenskapens skada, än

om pojkar släppas till densamma»/

Det kan väl tyckas, som om det härmed kunnat vara nog

af examinerande, i synnerhet om man härtill lägger de examina,

som hvarje termin höllos med innehafvare af stipendier, ^ men

den tiden synes man icke kunnat få nog däraf. Sålunda föreslog

kanslern 1748, att förhör med föreläsningsåhörarne, '>'>examina pu-

blica prcelectionum,')')

^

skulle tidt och ofta anställas. Medicinska

ij
fakulteten med LiNNÉ såsom dekanus ville ej direkt opponera sig

ii häremot, utan »fast det ej brukas wid någor academie» och

I

»ehuru för detta icke warit swårt att wetta hwars och ens fram-

I

steg», så »underkasta wij oss det».^ Man ansåg »tre eller fyra

examina hwar Termin wara tillräckeliga» i andra ämnen, men en

i veckan, »när Demonstrationes viv(Z uti Anatomicis eller Botani-

cis hållas».

Om således LiNNÉ och hans ämbetsbroder motvilligt, men
utan högljudda protester, fogade sig i dessa nya examina, liksom

ock i den ofvan omtalade examen chemicum-»^ så var detta inga-

lunda förhållandet med ytterligare en examen, nämligen »i Jure

publico patricB'}}^ hvarom 1757 af professor Berch väcktes förslag,

och som alla studenter skulle aflägga, »innan några af dem må
få lof begifwa sig ifrån Academien». I det af LiNNÉ egenhän-

digt skrifna yttrandet^ afstyrker fakulteten på det ifrigaste detta

försök att än ytterligare förlänga de blifvande läkarnes redan förut

långa kurs; blefve denna examen påbjuden, »ser Fakulteten intet

annat, än det Medicinae studiosi aldeles twingas härifrån till utri-

kes Universiteter». Genom kollegier och examenspenninger skulle

professorn i ämnet kunna få sin lön fördubblad och dessutom

»hela Rikets studerande ungdom uti sin disposition, om och när

de fingo qvittera academien». — Protesterna voro dock förgäf-

ves; en dylik examen påbjöds genom kungl. bref af den

1759. enda, LiNNÉ vann med sin skrift, var, att examinator

förband sig att »så för dessa Examina, som de dertill håldne

Collegier, ingen betalning taga», och att »det äfwen framdeles

derwid bör förblifwa».®

t
* Bref till Bäck den I757-

Den ^4 1755 frågade rektor, huru examinatores funnit stipendiaterna,

*då Arch. och Riddaren Linn^uS sade, att somliga kunde något och som-
äga intet».

Med. fak;s prot. den
-”/a

I 749 >
Acta till Cons. acad:i prot. den s. å.

* Acta till Cons. Acad:i protok. ^
7c

^ 75 ^-

** Consist. prot. 1759-



Den väsentligt förbättrade undervisning, som från och med
höstterminen 1741 inom medicinska fakulteten meddelades, hade
ock den naturliga följden med sig, att examineringssättet inom
densamma undergick en genomgripande förändring. Detta visade

sig redan med hänsyn till den tid, som vid hvarje examen blef an-

vänd. Att döma efter protokoll från åren närmast före LiNNÉS pro-

fessors-utnämning, kunde hvarje examen då icke hafva varat mera
än en helt kort stund, under det att sedermera den första examen
[thcoreticimi] »continuerades» 4 och den andra {j)racticun{) 5 tim-

mar,^ hvilket medgaf en ganska grundlig pröfning i alla examens-

ämnena. Frågor och svar gåfvos, liksom under föregående tiden,

på latinska språket, hvarför ock examinanden stundom »påmindes

att innan nästa examen perfeetionera sig mer i latiniteten», så

»att han ej skämde faculteten, då den honom antaga skall till

promotion». Tvifvelsutan afsågs därmed, att han ej borde vara

för klen latintalare vid de tvenne disputationer, som fordrades af

enhvar, som skulle promoveras till medicine doktor. — I slutet

af 1751 infördes den förändringen, att examina förrättades »un-

der närvaro af alla Medicinse studiosis, ty faculteten fant för nyt-

tigt, at låta Med. studiosi wara tillstädes wid examina, på det

de bättre och tydligare måtte lära methodum stiidendh.

Att äfven själfva examensfordringarna undergingo betydande

förändringar, är naturligt, och detta var då så mycket mera af

behofvet påkalladt, som de under sista tiden af den Rudbeck-

Robergska perioden nedsjunkit till en obetydlighet, för att ej

säga en löjlighet.^ Otvifvelsaktigt medförde detta i början icke

^ Med. Fak:s prot. ^7u ^74^ och i75i-

^ Detta framgår med all möjlig tydlighet af frågor och svar i några

ännu bevarade examensprotokoll. Så t. ex. bestod hela det förhör, som i

examen fraetieum den ^7n ^739 anställdes af d. v. adjunkten Rosén, »som

Archiatern Profess. OnOF Rudbecks vices härwdjd förrättar», i intet annat,

än att examinanden fick demonstrera T>pai-tes planta ad duetum LmnaiD [väx-

ternas delar efter Linn.^I metod] hos y>Tullpanai>, Bursa pastoris, Chelidontum,

Aquilegia, Lamhmi, Viola och ett dussin andra växter. — Sasom exempel

på prof. RobERGS examination kan ur protokollet för examen praetieum den

^7s 1740 anföras (i svensk öfversättning) följande frågor och svar: Hvad är

«n kropp Det, som kan uppfattas med våra sinnen, eller det är något ut-

sträckt med inneboende tröghetskraft. — Hvad är rymden i* Det utsträckta,

hvari en kropp rörer sig. — Hvad är tyngdens orsak? Den är ännu ej känd.

— Hvad är en hård kropp? Den, hvars smådelar endast med svårighet kunna

Åtskiljas. — Hvad är en mjuk kropp? Den, som vid beröring gör mindre

motstånd. - Hvad är elden? Ett flytande ämne, som förstör andra kroppar

och vanligen gör dem till aska, eller den är det, som lyser och värmer.

Jlvad är ljuset? En förnimmelse i ögonen. — Hvilken skillnad är det mel-
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små olägenheter för äldre studenter, som redan under längre el-

ler kortare tid beredt sig till afläggande af medicinsk examen.

Att något knot ej förspordes, berodde säkerligen på den humanitet

och stora välvilja, som examinatorerna lade i dagen och hvarom

protokollen bära ojäfaktiga vittnesbörd.^ Ändtligen i början af

1749 beslöts på förslag af LiNNÉ, att fyra kandidater af gamla

stammen skulle få undergå examen practicum, »ty de woro mäst

alla 30 åhr, och mäst lo-åhriga academici; där blifvver sedermera

ej mer godt af dem; sedan de gådt här 10 åhr, böra de söka sig

om. Där igenom slipper faculteten alla de gamble, då de andra

äro jemt för sig komne och gifwa mera hopp». Såsom beve-

kande omständigheter anfördes dessutom om en, att han »är wähl

swag, men gamal, och skall sedan till resan genom Jemtland»,

laii värme och ljus? Det finnes värme utan ljus, hvilken olikhet beror på

kroppars olikhet och emedan värmen åstadkommer svagare förnimmelse än

elden. — Hvarför stelnar vattnet och förvandlas till is? Detta beror må-

hända på vattenpartiklarna eller på värmeförlust eller på inblandning af

främmande salpeter- eller salthaltiga partiklar. — Hvarför blifva smältande

vax i kallare luft och bly o. s. v., då det tages från elden, fasta? Emedan
eldens inverkan upphör. — Hvilken eld är det, som gör vattnet flytande?

Luftens och solens värme. — Hvarför fryser vattnet på ytan och ej på dju-

pet? Emedan värmet aftager först på ytan, men vi veta ej, om detta föror-

sakas af någon underjordisk eld eller snarare af det förut meddelade värmets

bibehållande. — Hvad uträttar vattnet i människans blod? Det förorsakar

dess flytbarhet. — Hvarför hafva salter smak? Emedan de genom sina

hvassa partiklar reta nerverna. — Hvarifrån kommer saltet i bloden? Från

förtärdt salt; stundom upplösas ock själfva blodet i salt. — Huru kan man
bevisa, att svafvel finnes i blodet? Genom att bränna torkadt blod i eld. —
Hvad åstadkommes i människokroppen genom fetma? Dästhet. — Finnes

jord i blodet? Ja, elementaijord. — Hvaraf uppkommer sten? Genom stel-

nande af klibbiga och slemmiga ämnen i kroppen. O. s. v.

^ Såsom i detta afseende upplysande må anföras, hvad i protokollet för

den 2°/^ 1744 finnes antecknadt om examen practicum med en, som den

^743 godkänts i examen theoreticum, fastän några »stycken .... ännu tyck-

tes wara mindre än tillbörligen bekanta, näml. Anatomien, Botaniquen och

Materia medica»: »Äffter slutad examen resolverade faculteten, at fast denne

Hegardt ej woro aldeles så för sig kommen, som de förre här .... promo-
verade, will dock faculteten honom Corn. Hegardt denna gången approbera,

så i anseende till hans stilla och dygdiga upförande samt ogemena flit och
arbete, som ock i anseende till hans åhr, och den olägenhet och anstöt, han
genom siukdom hafft på sitt minne. Helst faculteten war aldeles öfwerty-

gad, at han arbetat niehr än mången annor, utom det hon förstod, det mer-
bemelte Hegardt, som wid Lunds academie studerat, där kanske ej fåt, så

1 tide som sig bort, den rätta methodum studcndi. Detta facultetens beslut

antyddes honom, med allwarsam åtwarning at beflita sig dageligen medelst

oändeligt arbete söka winna det, som fattas, sig och faculteten till förswär
och trygghet; det han försäkrade.»
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om en annan, att han »giort flit på senare åhren» och att »för-

äldrarne stå ej mera uht at underhålla honom»; om den tredje,

som var »ganska swag», att han »will där på resa och perfectio-

nera sig; taga wi ej emot honom, så tager han utom lands, et elakt

prejudicat; dock bör han skriftel. försäkra sin resa», hvilket äf-

ven skedde.

Äfven sedan fullt ordnade förhållanden i exaniensväg inträdt,

lämna protokollen talrika bevis på det vackra, patriarkaliska för-

hållande, som rådde mellan lärare och lärjungar; välvilja framly-

ser öfverallt och antager stundom sådana former, att den väl myc-

ket närmar sig släpphändthet. Detta träder så mycket mer i

dagen, som LiNNÉ hade för vana att i protokollet ofta anteckna

ej blott examens resultat, utan äfven sin privata uppfattning om
examinandens kunskaper och duglighet.

Vid en närmare granskning af protokollen framgår, att i de

flesta fall resultatet af examen var tillfredsställande; stundom har

därtill äfven lagts sådana vitsord, som att »examinandus swarade

moget, Membra facultatis Medicse till fullkomligit nöje, och läm-

nades med största approbation», att han »fans besynnerl. god»,

»wiste en extraordinair qwickhet», »fans äfter sine åhr qwick och

munter» o. d. Men därjämte kan man ej undgå att lägga märke

till, huru ytterst sällan ett underkännande förekom. Detta be-

rodde nog i väsentlig mån därpå, att professorerna på grund af

förut förvärfvad kännedom om de studerandes flit och kunskaper

bestämde, huruvida »frihet skulle lemnas att aflägga examen»,

och sålunda på sätt och vis på förhand utlofvat ett godt resultat

af densamma. Sagda »frihet» medgafs ej sällan, äfven om de

lagbestämda examina inom andra fakulteter ej blifvit fullgjorda;

befunnos då de medicinska kunskaperna tillfredsställande, synes

man hafva blundat för bristen, men i motsatt fall tog man gärna

sin tillflykt till sagda brist och åberopade denna såsom skäl,

hvarför den verkställda medicinska examen ej kunde godkännas.

Förefanns ej denna förevändning för kuggning, var man

synnerligen uppfinningsrik, då det gällde att finna skäl för ett —
låt vara motvilligt — godkännande. I detta afseende synes före-

trädesvis Linné hafva varit den välvilligaste; ej endast för dem,

som i något eller några af hans ämnen var »ganska slät», utan

ock för den, som kunde »ej ens det grofvaste» eller var »alldeles

rå och ogrundad», lade han intet hinder i vägen, om denne i an-

dra ämnen visade sig äga något större insikter; han »wille icke

bryta en ung karls hug och lycka», men däremot »stimulera än

mer till flit». Detta senare skedde vanligen därigenom, att sam-
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tidigt med att examinanden i den första examen »blef med Can-

didat-titel hedrad» och fick aflägga den lagstadgade eden/ erhöll

han en »allwarsam förmaning icke binda till att wisa sig wid an-

dra examen, för än han giort den flit, som wederbör» samt »giör

sig färdig uti det som fattas», hvilket skulle utrönas genom en-

skildt förhör hemma hos professorn eller vid afläggandet af den

andra examen. Var det i denna senare, som examinandens kun-

skaper befunnos underhaltiga, måste han lofva att före promotio-

nen undergå förnyadt, enskildt förhör. Det är f. ö. både rörande

. och roande att se den fintlighet, hvarmed förmildrande omstän-

digheter uppletades, så att examinanden »till sin existimation ej

måtte lida». An måste man taga hänsyn till »hans siukliga

i

complection» eller »swag syn och swagt minne >; än var han så

I

gammal, att »af honom föga mer stode att hoppas»; än fann

man, att en 20-årig »qwick yngling skulle upmuntras och ej bry-

I

tas»; än ämnade examinanden företaga en resa och »kan ej dröja

ännu någon liten tid»; än befanns det, att »hans faders höga ål-

der skyndar på honom»; än var det »hans åhr, hederliga upfö-

rande och flit, som försäkrade faculteten, nu sedan han sluppit

sitt conditionerande, att få i honom en hedersam Medicus»; än

»hölls ej rådeligt at honom improbera, som icke kunde ske,

utan att för sensibelt röra honom och bryta den åhåga, han haf-

wer för chemien»; än tröstade man sig med att »man ej häller

kan hoppas, att alla winna lika höjd i sin wettenskap» o. s. v.

Resultatet af detta välvilliga, paternella tillvägagående bfef emel-

lertid godt; förhållandet mellan lärare och lärjungar präglades af

ömsesidig tillgifvenhet, och säkerligen lämnade flertalet af de ny-

' Efter aflagd såväl första som andra medicinska examen skulle ed af-

läggas. Hvad kandidat-eden innehöll, har ej kunnat utredas. Den nyblifne

licentiatens ed var däremot enligt det af Dinné i protokollen iuskrifna for-

muläret i svensk öfversättning af följande lydelse: »Jag .... lo fvar heligt,

^tt jag, till hvilket embete jag än må komma, skall ifrigt bemöda mig om
värdighet i hela mitt lefnadssätt, iakttaga anständighet i min klädsel och är-

lighet i min praktik samt göra allt, som kan lända den medicinska fakulte-

ten till heder och gagn, samt som förvärfvar åt läkaren aktning. Jag lofvar

ock, att jag uteslutande skall bygga läkarekonstens utöfning på vunnen er-

farenhet, och att jag aldrig med vett och vilja skall föreskrifva ett skadligt

läkemedel. Slutligen lofvar jag, att jag af ingen annan akademi skall begära
den högsta värdigheten inom medicinen, samt att jag skall vara nöjd med
det rum vid den blifvande promotionen, som fakulteten kommer att tilldela

Så sannt mig Gud hjelpe!» — Det sistnämnda löftet synes hafva visat
sig omöjligt att hålla, hvarför fakulteten den 1751 beslöt, att rangord-
ningen mellan promovendi skulle afgöras genom lottkastning, »att ingen
dispute där om måtte upwäckas».
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blifna läkarne universitetet med allvarlig föresats »at dageligen
perfectionera sig mer och mer till facultetens heder». Och denna
föresats höllo de äfven.

De medicinska studiernas afslutning bildades af promotio-

nerna, på hvilkas värdiga hållande LiNNÉ synes hafva lagt stor

vikt. Själf var han promotor vid 8 sådana/ utfärdade latimska

inbjudningsprogram och höll vid själfva akten en latinsk oration.

Ceremonierna voro i början tämligen enkla, men redan 1749 kunde
Linné, icke utan synbar belåtenhet, i protokollet anteckna: »myc-

kenheten af auditores, musique, collation och alt war präctigare,

än någon promotion tilförene».

Allteftersom antalet medicine studerande ökades, medförde

dock dessa akademiska högtidligheter för professorerna rätt myc-

ket besvär, i synnerhet som sådana ofta nog måste anställas med

en enda eller ett par promovendi samt promotioner tvenne gån-

ger under samma år kunde äga rum. Allt större pomp och ståt

började ock under årens lopp att utvecklas, hvilket stötte LIN-

NÉS sparsamhetskänsla. ^ I konsistorium påyrkade han därför

1768, »att promotionerne skie med mindre bång; ty nu skall hela

Academien röras, då en enda må promoveras; klåckorna gå;

stycken lossas; dyrare Musique an hela Acten upföras; alla Lec-

tioner cessera; alla Professores wara tillstädes; en widlyftig ora-

tion utarbetas; programer tryckas; Coursorer uti Liberie med wacht

parera. Sådane dyrbare promotioner skie wäl utomlands, men
o

äro dock rara som hwita trastar».

Redan före LiNNÉS tid hade trenne doktorspromotioner hål-

lits i Upsala,^ antagligen efter något från Holland eller Tyskland

hämtadt ceremoniel, men det var dock först under hans medver-

kan, som promotionsakten fullständigt erhöll de former, som se-

dan en längre tid framåt bibehöllos. Till de ofvan lämnade an-

tydningarna om huru därvid tillgick, må här blott läggas,^ att

efter promotors tal promovendi först fingo stiga upp i högre ka-

\l

^ Nämligen 1743, 1747, 1749, 1751, 1754, 1758. 1763 och 1772.

^ Utgifterna för en promovendus utgjorde 1772 »100 plåtar, då han har

alt fritt, näml. promotiouspgr, progranie. Pergament, charta sigillata 24 dir,

Patentets och Doctors brefwets tryck, klåckor, cursorer, wachtmästare, wacht,

dosa, sigill, baud, sametsbeklädning, utom alla små afgifter, så att han da är

frij från alt». (Bref från Linné till G. Forsberg 7g I 772 -)

® Ups. Cons. prot. den ^7io

Promotor var härvid L. RoberG, hvilkens därvid hållna, originella
j

tal 1747 blefvo af Linné till trycket befordrade.

^ I Linn. Soc:s bibliotek i London finnes Linnés egenhändiga koncept
|

till ceremonielet jämte därtill hörande tal vid promotionen den *7io
^ 754 -
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tedern, hvilken var studerande förmenad; att därpå till dem läm-

nades HippOCRATIS skrifter uppslagna, hvilka efter en stund af

dem igenslogos, samt att promotor sedan på enhvar af dem på

ringfingret satte en guldring, vid sidan en värja och på hufvudet

en grön, veckad sidenhatt. Den symboliska betydelsen af allt detta

tolkades härunder af promotor, som till sist till de nya doktorerna

uttalade sina lyckönskningar. Det hela afslutades med att en af

dessa besvarade den af medicine adjunkten framställda doktors-

fråean ^ och en annan förrättade bön.
^

o

* Doktorsfrågorna voro vanligen af enklaste slag, t. ex. »har för den

praktiska medicinen och kemien uträttats mera i forntiden eller i nutiden?»

(hvartill svarades, att det var i den senare); »vore det nyttigt, att flera än

medici studerade medicin?» (bejakades); »är naturalhistorien nödvändig för

en läkare?» (bejakades); »kan en läkare med fog kallas våldsam och hård,

när han på förnuftigt sätt i sjukdomar brukar kraftiga medel, om sådana på-

fordras?» (förnekades) o. s. v. Till de mera ovanliga höra: »är kaffedrickande

helsosamt?» (1743) och »är öldrickande helsosamt?» (1744). Till den förra af

dessa frågor svarades nej, till den senare ja.

En promotion af egendomligare slag må efter EinnéS framställning

i fakultetens protokoll här för kuriositetens skull särskildt omtalas, i synnerhet

som man härigenom får en inblick i de gemytliga förhållanden, som un-

der hans tid rådde inom Upsala medicinska fakultet. Förhållandet var föl-

jande: Med. kandidaten C. H. Wänman befanns i examen practicum (den

^®/io ^766) »i åtskilliga delar mindre stadgad» och därför »efter rigorem legis

[lagens stränghet] icke ännu wärdig Doctors heder. Faculteten beslöt likwäl,

af ömhet för hans wäl och till widare uppmuntran, tillägga honom Licentiats

namn, dock utan att nästa Promotion söka rum, hälst han nu straxt skall

anträda en resa till Ostindien, såsom Chirurgus på ett af Ostindiska Compag-
niets Skepp.» Återkommen från denna färd, begärde han hos kanslern-kron-

prinsen tillstånd att få promoveras ntan disputationsprof, förmodligen därtill

lockad af att kanslern helt nyss beviljat samma förmån åt en annan licentiat,

»emädan han hafwer en siuk att wårda, om hwilkens retrablessement Hans
Höghet är mycket mon» (Med. fak:s prot. den ^7io

Wänman fick

€mellertid afslag på sin begäran, fastän han såsom skäl härför anförde, att

han var »stadd på andra resan åt ostindien med skeppen». I största hast

sammanskref han därför och ventilerade »ganska uselt» en disputation, med
<len påföljd att »han af Faculteten blef improberad». För hvad sedan följde

redogör protokollet sålunda:

»Faculteten kan intet ärkienna disputands acten, som Hr. Lic. W^n-
Man d. 8 Nov. 1768 de morbis nauiartun india; hållit, för behörigt specimen,

€niädan Lic. yttrat alt för mycken swaghet både i latiniteten och sielfwa

sciencen, att auditores där af kunnat tagit förargelse; och som detta speci-

alen icke är behörigen aflagt, enligit Hans Kongl. Höghets nådigste resolu-

tion af d. 8 October, fördristar icke faculteten mer bemälte Licent. till näst

instundande promotion att admittera.

Här på giorde Lic. W.a5nman hos Hans Kongl. Höghet underdånig
nnsökning att äfter ärlagt specimen få antaga graden. Hans K. Höghet re-
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Bland öfriga ärenden, som medicinska fakulteten under Lin-
nés första professorsår hade att behandla, var ock den om in.

rättande af ett kemiskt laboratorium, enär kemien då ännu an-

sågs höra till sagda fakultet. Universitetet saknade då hvarje
tillstymmelse till en dylik institution, men 1745 ingaf d. v. me-
dicine adjunkten J. G. Wallerius till kanslern förslag om in-

rättande af en sådan på universitetets egen bekostnad. Medicin-
ska fakultetens den 1746 afgifna utlåtande blef dock afstyr-

kande, förnämligast emedan »Acadamie staten tohl ej så många
utgifter på extra stat» och >'>Laborator'ium magnum hörer till

oeconomiam regnh, d. v. s. bör bekostas af statsmedel. Des.s-

utom vore »Metallurgien kort och ej dyrbara processer; bör be-

talas af colleganter»
;
samma förhållande vore ock med »Pharma-

ceutica chemia», men »et litet hus därtill, ej dyrt», vore förmån

ligt att erhålla. Däremot — »det, som rörer Manufacturs con-

toiret, hörer ej hit» [till universitetet] och »curieuxe observationes

chemicae böra anställas uti Laboratorio chemico holmiensi».^ Äf-

ven Consistorium academicum afstyrkte på grund af universite-

tets otillräckliga tillgångar.
^

Det återstår nu intet mera af vikt att anföra om Linnés
ämbetsgöromål såsom ledamot af medicinska fakulteten,^ om ej

solverade allernådigst, att W^nman må få graden, däräst icke faculteten

hade något synnerligt därwid att andraga.

Nu som tredje dagen [därefter] promotionen skulle gå för sig, [så] att

Faculteten ej kunne inkomma och afwachta swar; som det torde uttydas, att

Faculteten wore honom widrig; som Eic. i swåraste wäglag slitit ondt och

rest ett par gånger fram och tillbakas wid sin ansökning, samt giort sig

kostnad wid disputationen
;
som han ej ligger någon annor i wägen, såsom

Medicus på ostindiskt skepp; som han årligen äfwentyrar under seglationen

sitt lif och måste som en fånge instängas på skeppet, samt wistas bland Pe-

techier [blodutådringar under huden i elakartade febrar], Dysenterier, ma-

ligna febrar, som häria siöfolket, sielf dageligen i fara att blifwa angripen,

och torde där igenom tillsätta sitt lif;

lätt Faculteten honom få graden, doch att ej wara tillstädes bland pro-

movendis, att ej giöra förargelse.»

^ Med. fak:s prot. den I74^-

^ I ett på baksidan af Wah,ERII memorial skrifvet bref från Linné

till okänd person, hvari råd utbedes, omtalas, att »sombl. äro rädda, at 70,000

dir komma på slutet at stanna wid academiens pung». — Någon ovilja mot

WaleERIUS hade uppenbarligen ej varit bestämmande för fakultetens vo-

tum; i sagda bref säger nämligen Linné: »man twiflar wäl ej om hans ca-

pacitet, fast intet ännu är utgifwit.»

^ Ett ovanligare ärende inom fakulteten var det, då densamma blihdt

anmodad att yttra sig »om illustrissimi Cancellarii Passion; här till Linaria

föreslogs.» (Fak. prot. den 7a 1745)-
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I
härtill skulle fogas hans skyldighet att ärligen förrätta »examen

på Apothequet i Upsala älr visitation». Att detta — åtminstone

i början — ansågs vara ett högviktigt ärende, framgår bland an-

I

nat däraf, att vid densamma utom LiNNÉ närvoro landshöfdin-

;gen, rector magnificus, borgmästaren, doktor Wallerius och

.akademisekreteraren. Endast några få och små anmärkningar

;
gjordes; »alt annat war i godt skick».

Abraham Bäck.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Kgl. Medicinalstyrelsen i Stockholm.

Då vi nu öfvergå till att redogöra för Linnés förhållande till

Collegium medicum, torde det vara nödigt att först erinra därom,
att detta i förra hälften af 1700-talet bestod af en »patronus»

eller »praeses» samt de i Stockholm praktiserande läkarne såsom
^bijsittare», hvilka efter någon tids tjänstgöring plägade af Kungl.
^aj:t hugnas med »assessors» fullmakt. Det kan synas underligt,

att Linné under den tid, då han där praktiserade, icke kom att

intaga en sådan plats, hvartill han både genom kunskaper och

verksamhetslust synes hafva varit synnerligen lämplig, men detta



berodde antagligen därpå, att han underlät inför Collegium me-
dicum aflägga den examen, som egentligen skulle utgöra ett ound-
gängligt villkor för rättigheten att få idka praktik.^ Ehuru han
således aldrig kom att äga säte och stämma inom detta ämbets-
verk, har han dock direkt eller indirekt genom sin vän Abr.
Bäck, som 1745 blef assessor och 1752 praeses, därinom utöf-

vat ett så stort inflytande vid flera viktiga medicinska frågors

behandling och afgörande, att få af kollegiets ordinarie ledamö-

ter härutinnan kunna täfla med honom. En kort öfversikt af det

förnämsta, som han i detta afseende uträttat, skall till fullo

bestyrka detta. Härvid göra vi en början med sådant, som äger

närmare samband med hans verksamhet såsom universitetslärare,

och som på den grund måste ligga honom särskildt om hjärtat.

Af det ofvan anförda torde framgå, att med Carl Linn^I
och Nils Roséns tillträdande af professurer vid Upsala univer-

sitet börjades ett nytt skede i den svenska medicinens historia,

icke minst därigenom, att de genom en mera ordnad undervis-

ning samt höjda examensfordringar främjade större grundlighet i

studierna, än förhållandet varit under deras gamla, uttröttade före-

gångares tid. För att deras bemödanden skulle vinna önskad

framgång, var det emellertid nödvändigt, att de från Upsala ut-

gångna läkarne erhöllo rättvis belöning för sitt arbete och sina

större kunskaper, så att de ej likställdes med eller sattes tillbaka

efter andra, som vid andra universitet på kort tid och med minimala

kunskaper erhållit doktorsvärdigheten. Dylika universitet funnos

både i Holland och Tyskland, och det var med hänsyn till

dessa samt för att främja medicinska studierna inom landet, som

kungl. brefvet af den i737 befriade »de wid inrikes acade-

mier promoverade medicinae doctorer att undergå examen inför

Collegium medicum».

Härmed var dock det rådande missbruket att begifva sig till

universitet, som voro kända för en nästan obegränsad släpphändt-

het, endast till hälften stäfjadt.^ Till »inrikes academier» hörde

nämligen då ej blott Upsala, Lund och Abo, utan äfven Greifs-

^ Jfr del. I sid. 259.

2 I bref till Abr. Bäck af den 1749 skrifver Linné om en svensk,

som snart skulle promoveras i Göttingen, att »han reste ut nu för ett åhr sedan;

hade tillförene litet studerat chemien, men intet älliest i medicinen. Si, så

drifwa utlänska warme climater rå karlar till frucht. Hwar -will ett sådant

missbruk taga wägen? Jag undrar, att intet hwar en Medicinse studio-

sus reser uht att promovera straxt. Där på kommer min Hr Doctor hem

och blifwer genast Professor, Archiater med mera Si, sa reser man med

wagn till högsta lärdomsspitsen.»
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wald, och dettas till löjlighet gränsande slapphet i examensfordrin-

gar gaf anledning till både förargelse och bekymmer. Någon

egentlig förbättring inträdde ej ens genom den tydliga skrapa,

som låg i Collegii medici skrifvelse af den ^^2 i755’ hvari yr-

kades, »att högerfarna fakulteten framgent med grannlagaste nit-

älskan så lagar, att inga andra än fullkomligen wärdiga med doc-

torsgraden warda behedrade», emedan annars »läkarekonsten och

hwarje dess idkare särskildt rätteligen råkar i förakteligit om-

döme genom sådana doktorer, som ej äga jemte förswarlig lärdom

och erfarenhet ett stadigt och anständigt uppförande».

För att åtminstone i någon mån motverka de skadliga verk-

I

ningarna af detta förhållande var det, som LiNNÉ och BÄCK

i

• sökte åstadkomma en samverkan mellan Collegium medicum och

I

medicinska fakulteten i Upsala genom att den senare, åtminstone

i en del fall, rådfrågades vid läkarplatsers tillsättning. Början

härmed synes blifvit gjord 1747, och sedan fortsattes därmed

flera år till ömsesidig belåtenhet. »Faculteten», heter det i ett

af svaren, hvilka af LiNNÉ uppsattes, »erkänner med högaktning

det förtroende, Kongl. Collegium härigenom täckts wisa, och skall

altid söka göra sig detsamma wärdigt. »^ Ett mera regelbundet

förhållande i detta afseende uppkom genom kollegiets skrifvelse

af den ^^4 ^ 756 ,
hvari det anhåller om årliga uppgifter om dem,

som afslutat sina medicinska studier, på det att »genom närmare

kunskaps erhållande om hwars och ens rätta capacité Collegium

hädanefter torde äga bättre tillfälle att wid sysslors besättjande

ej föredraga en mindre skicklig en mera, yngre en äldre och så

widare, hwilket af okunnighet annars lätteligen kunde hända twärt

emot den rätt och billighet, Collegium emot hwar och en upp-

riktigt ärnar och will utöfwa». Härtill svarade fakulteten, d. v. ,s.

Linné, att den »ser nogsamt, att K. Colleg. behöfwer wid för-

slagens upsättande all möjelig kunskap om de personers skick-

lighet, som med godt samwete kunna H. Kongl. Maj:t föreslås»,

samt att den »kan derföre aldeles icke undandraga sig ifrån att

meddela K. Collegio, i dylika mål och när så behöfwes, all den

underrättelse, som fac. kan wara i stånd att gifwa». Huru ifrig

Linné var, att endräktig samverkan måtte åstadkommas mellan

Collegium och fakulteten, framgår af ett bref till BÄCK (den ^^2

r
^ Äfven vid Linnés privata intyg fäste Collegium stort afseende. Så

C ex. omtalar dess protokoll för den Vio I75°> »Licentiat W.\HnBOM wist
sitt af Hr Archiater Linn^US ärliåldna wittnesbörd, hvilket är mycket am-
peh»; en afskrift däraf begärdes, »på det Kgl. Collegium må så mycket
bättre kunna befordra honom uti des anställning».



1757). Iwari han uppmanar denne att komma till Upsala eller, i

händelse af hinder, att möta honom på halfva vägen för en natts
samspråk; vore ej heller detta möjligt, såge Linné sig tvungen
att inresa till Stockholm för att med BÄCK samråda "»de statu
Tiosiro medico et medicincB alwmiis» [om medicinens tillstånd och
medicine studerandena i vårt land].^

Den samverkan mellan Collegium medicum och medicinska
fakulteten, som man nu hade anledning att hoppas hafva kommit
till stånd, blef dock af kort varaktighet och upphörde snart nä-
stan fullständigt. Orsaken härtill synes hafva varit den, att kol-

legiet väl af fakulteten fordrade stränghet, men själft gjorde sig

skyldigt till motsatsen.^ I flera bref till BÄCK uttalar Linné
sin ledsnad och sitt missnöje häröfver; så t. ex. klagar han redan i

februari 1758 : »K. Collegium antager och ärkienner dem för

Licentiater, som knapt äro Medicinae alumni, äfwen inför öfwer-

heten därföre titulerar dem och låter dem få tienster /zoc nomine
[med denna titel]; wij måste då anting. promovera dem äller

stöta collegium, då wij dem improbera, och gifwa orsak till feigd.

Collegium recommenderar dem till Provinciales, som på intet

sätt kunna wara candidati. Ändock klagas, om wij ej kunna
praestera alla lika. Detta talar jag i förtroende med m. k. och
förtrogne Broder.»

Antagligt är emellertid, att Collegium medicum, äfven mot

^ Kort därefter (den *7. 1757) skrifver ock Linné till Bäck: »nog
skola wij examinera ärligt, allenast Kgi. Collegium will soutinera, att de

olärde ej därföre resa ut och kiöpa sig graden, ty då är alt skiämt. Det
är mögligt att skaffa Eder karlar, som I sielfwe skola afwundas wid, om
Herrar Collegae i Stockholm willia göra et med oss.» — Några dagar förut

»examinerades några .... rigoroso examine; jag hoppas de skola ej le åt så-

dan e examina, och de yngre auditores finna, att det ej är att springa så

just på».

^ I stället kommo privata råd och upplj^sningar af Linné till Bäck,

lämnade dels skriftligen, dels muntligen under den förres Stockholmsbesök.

Säkerligen tillsattes mer än en läkartjänst på grund häraf, i synnerhet som

Linné kunde lämna noggranna upplysningar om sökandenas både kunska-

per och personliga egenskaper. Såsom exempel härpå må anföras följande

ur ett bref, dateradt den 1772: »Att sända [såsom] Medicus till Finland

är utom alt twifwel Uddman den tienligaste; har länge practiserat, makalös

att omgås med simpelt folk, hälst finnar, i diaet och conversation, och blif-

wer säkerl. bäst uptagen. Sahdberg är älliest lärdare och penetrantare,

men har ej de friske gåfwor. Hald är mera insinuant, men hos fruentimber,

ej hos finnar. Will min Bror winna adplansum vvlgi feimici [finska allmänhe-

tens bifall], är Uddman bäst Men skall någor annor äfwen sändas

med honom, doger han intet, ty han förtalar sine ämbets bröder.»
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sin vilja, var nödsakadt att så förfara. Då kriget mot Preussen

lättsinnigt börjades 1757 och sedermera under dess fortgång,

måste en mängd läkare till hären hastigt anskaffas, och fordrin-

garna på medicinska kunskaper måste då i betänklig grad ned-

sättas. ^ »Då unga Medici skulle till Pomeren», klagar därför

Linné (den 1762), »togo H:r Collegii Assessorer gossar och poi-

kar, som aldrig knapt sedt i någon Medicinsk bok, dem de efter

mitt tycke aldrig kunne på sitt samwete råda till menniskors och

Christne menniskors skiötsel, då de lämnade rätt goda och flitiga

karlar, därföre att de ej warit hos dem .... För i werlden skrefs

till faculteterne, att de skulle utleta sådana ämnen, men nu går

det i den lilla werlden som i den stora. Transeat etiain hoc cum

cceteris erroribus .y>
^

Det stannade emellertid icke vid den sålunda skedda skadan.

Några af de till hären utsände hemkommo efter någon tid och

försökte att i Upsala blifva licentiater, hvilket äfven lyckades,-

om de blott voro »någorlunda passable». Jämte dessa kommo
dock äfven andra, ännu svagare i kunskaper, men med »starkt

promotorial af Commenderande Generalen och Illustrissimi [Can-

cellarii] råd att låta dem komma fram och bli promoverade» —
och mot sin vilja ansåg sig fakulteten då tvungen att foga sig

därefter, ehuru LiNNÉ ansåg dem »wähl kunnat wäntat ett

par åhr».^

Dessa till Upsala återkomne hörde dock säkerligen till de

bättre; af de öfriga passade flera på tillfället att i en hastig

1

^ Fakulteten sänkte däremot icke sina fordringar utom vid ett tillfälle,

då en, som skulle aflägga examen practicum, »befants nu, äfwen som i förra

examina, wara ingenii tardioris [af trögare begåfning] ocb derföre hafwa giordt

swagare profecter»; dock blef han för licentiat förklarad på grund af snart före-

stående resa till armén i Pommern. Några månader förut hade Linné för-

klarat honom behöfva »noch 5 åhr» för att blifva »wärdig Doctor»; »skall

han blifwa Licentiat, då giör jag mig siuk». (Bref till Bäck den 1758 .)

Må här äfven detta hafva en öfvergång liksom öfriga villfarelser.

^ Med. fak:s prot. d. 1759 och bref till Bäck d. 1760. — Ej

alltid lyckades dock detta. Så t. ex., då d. 17^5 en »Regementsfältscher

wid attolleriet» försökte taga examen practicum, men fakulteten fann honom
»mera swag, än den förmodat». Som den dock »wille icke gierna stöta hans

reputation i det allmänna», beslöt den »att taga hans examen i öfverw^ägande»

under 8 dagar, men efter denna tids förlopp blef beslutet, »at faculteten eij

kunnat tillägga honom Licentiats namn, men wähl Medicinae candidats he-

der, i försäkran att han genom egit bemödande lätteligen kan förskaffa sig

den öfriga hos en Medicinae Doctor erforderliga kunskap». Alltså, kugg-
^uig i den aflagda examen, men godkännande i en annan, som han ej

undergått!

Linné. II. II



vändning blifva promoverade till doktorer i Greifswald och att så-

lunda få rätt att söka läkarplatser i Sverige. LiNNÉ ansåg sig för-

pliktad att uppmana BÄCK att kraftigt gripa in mot slikt ofog.

»Jag har haft bref», skrifver han en gång (den ^7.3 i 759 ), »af några
wåra unge Medicinse studiosis i Pomeren, at de ärna mäst alla

saman där ute taga graden; då får Collegium medicum wackra
Doctorer. Då blefwe fåfängt mera hålla tillbakes och söka att skaffa

goda Doctorer. Då få chirurgi skiähl att säga sig wara så goda
som Doctorerne, ja wähl bättre. Eo ipso blifwer giärdet upgifwit,

och i wår tid blifwer intet mer att tänka på goda Doctorer i Sverige.

Hwar och en råkar då samma wäg till honores Doctorales.»

Och en annan gång (den
^

7s 1760) tillägger han: »jag hisnar, då

jag hörer, att en hop gossar blifwit promoverade i Gripswald, som
jag wet wist ej kunna läsa medicinen innan till. Maken har

wähl Sverige aldrig haft, ehuru många warit släta nog. Det giör

mig ondt, att under M. K. Br. regemente sådane skola existera.»

Dessa Linnés upprepade klagomål bidrogo säkerligen i icke

ringa mån till att Collegium medicum slutligen började öfver-

lägga om något sätt att förskona landet från dylika doktorer,

»som blifwit antingen praesentes eller absentes till doctorer pro-

moverade wid Greifswalds academie» . . . »med ringa och opåli-

telig insigt», till följe hvaraf »riket blifwit upfylt med oöfwade

medicinae doctorer, som tillförde innewånarne mera skada än

nytta». Resultatet häraf blef, att Collegium, med åsidosättande

af det ännu gällande kungl. brefvet af den ^74 ^7375 ålade »så-

dane doctores Gryphici att inom wiss tid sig i Collegio till exa-

mens afläggande infinna, .... och att sådant så mycket snarare

må ske, begäres anten landshöfdingeembetets eller chefernas hand-

räckning».^ Denna kollegiets kraftåtgärd vann LiNNÉs fulla gil-

lande, hvarför han ock skyndade att uppmana BÄCK till det fat-

tade beslutets allvarliga verkställande. ^ »Renaste wägen woro,

när Collegium ser sig få owärdiga Doctorer, att examinera dem

från Gripswald allesamans, approbera de skickelige, improbera

andra. När man giör i sin tienst till publici nytta och innebyg-

garnes säkerhet det som gagnar, är man ej så lätt att angripas

och har publicum på sin sida.» Måhända var det på grund af

detta yttrande, som Collegium medicum i en till Riksdagen föl-

' Coll. med. prot. den 1762, ^ 7^>3 och den 1764*

® Säkerligen kände han sig ock manad därtill af det åter uppblom-

strande oskicket, att »alla de, som ej blifwa Doctorer hos oss, gå till Grips-

wald; 3 ;ne äro nu på wägen, som wij ej kunna släppa fram, att gå samma

genwäg; på slutet gå alle». (Bref till Bäck den *7/ ^764-)
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jande år ingifven »relation» redogjorde för sagda sitt beslut, som

framkallats af »en myckenhet unge medicinae studerande och

regements- samt batalj ons-fältskärer, så wäl som fältskärsgesäller,

hwilka facultas medica i Gripswald, Collegium kan ej säga för hwad

orsak, under sista Pomerska kriget promoverat till Medicinse Doc-

torer, och som hwarken hafwa humaniora eller insigt i de nödigaste

medicinens delar, så att de ej utan fel kunna skrifwa ett recept eller

läsa en latinsk bok Man wet, att de mästa utan examen eller

disputations förswarande blifwit stämplade med Doctors prägeln,

och är det icke underligt, att det myntet är af elakt skrot och halt. »

Härigenom förleddes ock andra »att äfwen framdeles komma sig

till en illa förtjent och wanhedrad Doctors titel, som ändteligen

skattar barbarie i stället för lärdom och kunskap och skadeligt

qwacksalfweri i stället för nyttig wettenskap och helsosam konst

för land och rike».

Alla dessa och liknande hårda ord samt andra åtgärder för-

mådde dock ej att stäfja oskicket. Vid sammanträde i Colle-

gium medicum den i?74 beslöts därför på förslag af lifme-

dikus Dalberg en underdånig skrifvelse till Hans Kongl. Maij:t,

hvari anhölls, »det täckes Eders Kongl. Maijrt förnya dess nådiga

befallning till Gripswalds academie, at wid answar ej till Doc-

torer promovera andra än dem, som enligit academiska constitu-

tionerne aflagt nöjaktiga prof af erforderlig lärdom och skicklig-

het». Vid föredragningen af detta ärende hos Kungl. Maj:t bi-

fölls Collegii medici anhållan med uttryckligt angifvande, att fråga

var endast om »Gripswalds academie»,^ men vid utskrifningen af

den kungl. skrifvelsen utbyttes dessa ord mot »en del af allmänna

läroverken», hvilket gifvit anledning till påståendet, att denna

skrifvelsen innebar en tillrättavisning äfven åt Upsala, och att

Linné »mot slutet af sin akademiska bana fick upplefva denna

förödmjukelse». Säkert är, att LiNNÉ ej hade denna uppfattning,

ty i sådant fall hade han säkerligen gifvit sin förtrytelse luft i de

förtroliga brefven till hjärtevännen BÄCK, liksom ock att denne

förvisso icke skulle hafva deltagit i ett för LiNNÉ sårande be-

slut. Tvärtom är det all anledning att antaga, att denne såg

sagda kungl. bref med odeladt nöje.

Greifswalds medicinska fakultet lät sig emellertid ej afskräcka,

utan fortgick trotsigt på den sedan länge nötta stråten. Kronan
på verket satte densamma, då den strax efter sagda skrifvelses

utfärdande »till medicinae doctor proclamerade en skomakare i Al-

^ ' Riksark.: Conseil och Cabinetts protocoll uti iur. ärenden den '

7c 1774.



tona» ^ och »igenom dylika oförswarlige promotioner missfirmade

Kongl. Maj:ts höga namn genom dess tryckande på Diplomerne,

såsom Academiens höge skyddsherre». Som dessutom enstaka

fall torde förekommit, då man både i Lund och Åbo utdelat dok-

torsgrad till undermåliga personer," är det ej underligt, om Col-

legium medicum 1776 börjat tänka på ett sådant radikalmedel,

som att beröfva alla medicinska fakulteterna rättigheten att pro-

movera doktorer och själf tillvälla sig uteslutande rätt härtill.

Längre än till preliminära, enskilda öfverläggningar kom det dock

troligen ej; det uppgafs dock, att konungen lofvat att bifalla ett

sådant förslag. Alla dessa planer strandade dock helt tvärt, ty

»Prof. SiDRÉN— den enda då i Upsala närvarande friska Facultets-

Ledamot, underrättad härom af rättsinnige Läkare inom sjelfva

Hofvet, och af dem varnad för följderna, i fall LiNNÉ ej kunde

förmås att snart infinna sig i Stockholm och häremot göra tjen-

liga föreställningar, — såsom det enda kraftiga medel att före-

komma sakens verkställighet, öfwertygar den sjuka Gubben om nöd-

vändigheten af denna resa, sätter honom, så bräcklig han än var, i

en vagn, öfverförer honom directe till Drottningholm, der Hofvet

då vistades, och begär för honom privat audience, hvilket ock strax

beviljades. Med stapplande steg var LiNNÉ knapt inkommen och

förestäld Monarken, innan han, hänförd af sitt vetenskapsnit och

upprörd af sin öfvertygelsekänsla, utan att iackttaga Ceremoniellets

lagar, hastigt framstammar dessa ord: ’Det går aldrig an. Eders

Maj:t. Det förstörer Academien och Vetenskapen. Jag kan al-

drig öfverlefva denna olycka.’ Konungen förundrad och öfverra-

skad af sådane oväntade uttryck, frågade den närstående Prof. Si-

DRÉN, hvad var å färde, då denne kortligen framstälde sakens

sammanhang och resans föremål, hvarpå konungen går leende fram

till Linné, klappar honom på axeln och säger: 'Det skall icke

ske, min k. LiNNÉ. Res Ni hem i fred och var lugn.’»^ —
Detta var den sista och måhända största tjänst, som LiNNÉ

gjorde den fakultet, åt hvilken han mer än någon annan skänkt

glans och ära.

^ Genom en af läkarne i Altona i tyska tidningar införd protest blef

denna händelse vida bekant och ådrog sig en allt annat än smickrande upp-

märksamhet.

* Jfr Linnés bref till Bäck den 7o ^753 och 1758-

® Berättelsen om denna händelse, som säkerligen meddelats af prof.

SiDRÉN, är hämtad ur tillägg till Egcnh. anteckn. af Carl Liunctus om sig

själfy titgifna af AD. AFZEDIUS, sid. 230.



Jonas Sidrén.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Medicinska fakulteten i Upsala.

‘v

jji nas och de med dem allierade farmaceuternas oblyga anspråk och

^
uppmanade BÄCK till kraftigt motstånd. En kort redogörelse

för denna strids uppkomst och förlopp torde derför här vara på
sin plats,

Sedan gammalt gjordes, ej blott i Sverige, en skarp åtskill-

nad mellan medici och kirurger. Den operativa delen af läke-

’ En utförlig skildring häraf finnes i O. E. HjEETS stora arbete:

Finska Medicinalväscndeis historia.
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ii En annan medicinsk fråga, som Linné följde med lifligaste

f|
intresse och ej utan oro, emedan han däri såg ett försök att ned-

ij sätta de grundligare, vetenskapliga studierna, var den strid mel-

I lan Collegium medicum och den s. k. Chirurgiska societeten,

l| hvilken förnämligast på 1750 och 60-talen fortgick, tidtals med

ji; lidelsefull häftighet. Själf deltog väl ej LiNNÉ direkt däri, men

i sina bref till BÄCK uttalade han lifligt sin ovilja mot kirurger-
:i

Ii



konsten ansågs vara af mycket underordnad betydelse, hvarför

dess utöfning var öfverlämnad åt personer, som åtminstone i all-

mänhet fullständigt saknade akademisk bildning. I början —
fran senare hälften af 1500-talet — bildade dessa, mest från Tysk-

land inflyttade »bardskärare», »balberer» eller »skråmläkare», lik-

som alla andra handtverkare, ett privilegieradt skrå, hvars mästare

hvar för sig undervisade sina gesäller och lärsvenner. Längre

fram slöto sig mästarne närmare tillsammans och bildade en så-

som statsinstitution erkänd korporation, som 1717 erhöll namnet

»Chirurgiska societeten», och som till chef hade en »Directeur af

chirurgien». Denna societet, som icke ansåg sig egentligen lyda

under Collegium medicum, behöll fortfarande hela karaktären af

ett skrå samt ordnade, såsom den själf fann för godt, den kirur-

giska undervisningen, därvid fordrande såsom ett oeftergifligt vill-

kor för enhvar, som ville komma i åtnjutande af dess privilegier,

att hafva genomgått de bestämda läroåren och de olika graderna.

Under årens lopp blef undervisningen väsentligt förbättrad. Vis-

serligen fasthöll man envist färdighet i tvålkoppens och rakknif-

vens rätta handterande såsom högstnödvändigt för hvarje kirurg,

men för att därjämte gifva lärsvennerna vetenskaplig underbygg-

nad anordnades för dem föreläsningar i olika delar af kirurgien,

hvarjämte de tillhöllos att begagna sig af den undervisning, som

meddelades af de i Stockholm anställda professorerna i anatomi

samt i naturalhistoria och farmaci.

Den allmänna uppfattningen af kirurgien som ett handtverk

fortfor emellertid att bilda en så godt som oöfverstiglig klyfta

mellan läkare och kirurger; det ansågs t. o. m. knappast tillstän-

digt, att en läkare inlät sig på kirurgiska operationer. Detta

framgår med all tydlighet däraf, att då doktor P. Hamnerin i

en till Kij^ngl. Maj:t 1741 ingifven skrift uttalat sin »oförgripeliga

tanke», att ,en »doctor medicinae . . . bör oumgängeligen wara en

god chirurgus, så wida han skall wara förswarlig att anförtros

någon provincial medici beställning», samt på grund häraf påyr-

kade undervisning i kirurgi vid universiteten, så möttes detta för-

slag med ej blott förnämt förakt, utan rent af förbittring. Först

den 1746 afgaf Upsala medicinska fakultet — d. v. s. ROSÉN

och Linné — däröfver ett af den förre skrifvet, mycket snäft

och öfverlägset afvisande utlåtande. ^ Collegium medicum däremot,

‘ Ärendet afgjordes i fakulteten redan den Ys ^745» kvarvid »projecterades

swar, at den [chirurgien] nu läses af practices Professoren årlig., da Boerhaa-

VII institutiones expliceras», hvarför intet vidare behöfde åtgöras. \ id nä.stföl-

jande promotion (den *“/ie J747) handlade dock Linnés oration chmngur



hvilket först den ^747 fick sitt betänkande färdigt, uttalade

däri sin förmodan, att de i Hamnerins skrift förekommande

»grofwa insinuationer» härflöte från »pur enfaldighet och icke af

argt uppsåt», och ansåg sig kunna »wisa, huru litet förenämnda,

så widlyftiga och dierfwa, som ogrundade och enfaldigt författade

I
skrift förtienar namn af ett wälment förslag». Det vore nämligen

I

omöjligt »att i begge delarne [medicin och kirurgi] excellera»,

hvadan resultatet af att en medikus sysslade med kirurgi skulle

blifva »dens fördärf, som hielp sökte». Collegium föreslog därför,

att man »matte foga den eftertryckeliga anstalt, att medicinalför-

ordningarne måge framdeles blifwa i det nogaste efterlefde och

icke, såsom nu beklagligen tillgår, .... dierft och utan försyn

uppenbarligen öfwerträdas», då läkare understå sig att företaga

kirurgiska operationer.

Den förbättrade undervisning, som af Chirurgiska societeten

anordnats, började emellertid att bära frukter, hvaribland ock större
o

anseende hos allmänheten. Åtskilliga kirurger fingo stor praktik

och inflytelserika gynnare, hvilket ingaf dem mod att alldeles

sätta sig öfver lagens förbud att ej »låta bruka sig uti inwärtes

krankheter». Utmärkelser af flera slag tillföllo dem, och 1753

hände det förr oerhörda, att arkiater-värdighet tilldelades konun-

gens lifkirurg H. SCHUTZER (1769 adlad till Schutzercrantz),

ehuru han ej var medicine doktor eller f. ö. ägde någon akademisk

bildning.^ Hvilka faror för medicinens vetenskapliga studium

Linné ansåg detta prejudikat innebära, framgår af hans bref (den

^Vii U 53 )
tifi Bäck, hvari bland annat förekommer: »Gud för-

låte den, som förledt wår nådigsta öfwerhet at giöra en Chirurgus

till Archiater. Han har aldrig warit öfwerheten trogen, och jag

har i alla tider aldrig hört det exemplet skedt i werlden, ei en-

gång i Frankrike, där Chirurgi så segrat hos sin öfwerhet. Ända-

målet af den, som rådt öfwerheten här till, kan jag ei se warit

något annat, än på en gång giöra hos alla medicos ett kalt hjerta

för öfwerheten, och de hafwa influence hos de mästa i riket. Kan
intet Min Broder råda öfwerheten att giöra honom till Cammar-
herre, så får han detsamma, men öfwerheten slipper påföljden.

fundamento ex medicina-», vittnande oni, att han redan då börjat ägna kirur-

giens förhållande till medicinen en större uppmärksamhet.
^ Det vitsord, som han erhåller af S. A. Hedin, är föga smickrande:

»knapt har en större radotör funnits än den mannen. Han var daglig rado-

för i Konung Adolf Fredriks hof. Klädd som barnmorska, förlöste han

Lovisa Ulrika vid prins Carls födelse.» I sådan kostym finnes han ock
afbildad i Hedins porträttsamling af svenska läkare.
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Jag ligger siuk på sängen och skrifwer detta.» Några dagar
senare (den

^

7n) återkommer han till samma sak: »Gud gifwe

Konungen giort SCHtlTZER till Riddare, ja Seraphimer, så hade
det aldrig så mycket skadat Medicinen. Nu hafwa Chirurgi fått

den hedren, de aldrig fått, och den comparation med Medicis.

Med ett ord. Medicinen har fått sin starkaste puff hos oss, som
nästan aldrig repareras. Jag hade icke welat, att deras M;tr sko-

lat haft detta i sin historia, ty alla nationer undra där på.»

De vunna framgångarna väckte hos kirurgerna ökade anspråk,

och härigenom började deras strid med Collegium medicum, hvar-

vid den ofvannämnde SCHUTZER uppträdde som en lika energisk,

som hänsynslös anförare. Enligt skick och bruk under Frihets-

tiden gjordes stridsfrågorna äfven till föremål för Riksdagens för-

handlingar, och som ledamöterna i kollegiet företrädesvis voro

hattar, men i Chirurgiska societeten mössor, torde partihänsyn ej

sällan varit bestämmande vid frågornas afgörande. En bundsför-

vant erhöllo kirurgerna äfven i anatomie professorn i Stockholm

R. Martin, hvilkens ansökan att blifva assessor i Collegium

medicum af detta blifvit afstyrkt och afKungl. Maj:t afslagen.^

Det mål, som under striden hägrade för kirurgerna, var be-

frielse från hvarje, äfven det minsta beroende af Collegium medi-

cum; i stället skulle ett med detta jämbördigt, alldeles själfstän-

digt Collegium chirurgicum inrättas. Då emellertid detta mål be-

fanns omöjligt att vinna, väcktes vid 1756 års riksdag förslag,

att »fyra ledamöter af chirurgiska och fyra af apothecare societe-

terna tilläggas ständigt säte och stämma i Collegio medico».

Linnés häpnad och bedröfvelse öfver detta förslag framgår af ett

latinskt bref till BÄCK den ^7io hvari han bland annat yttrar:

»O gode Gud, om kirurger och apotekare skola få plats i K.

Collegio, hvilka tider! Jag vågar ej blanda mig i dessa ömtåliga

saker, men jag ser, hvad framtiden skall föra med sig. Jag undrar

alls icke, på att dina embetsbröder vilja taga afsked .... Min be-

dröfvelse är stor. Om jag kunde, ville jag afråda min son från

hans påbörjade medicinska studier. Viss är jag, att kirurgerna i

förening med apotekarne dagligen skola intrigera mot läkarne.»

Äfven Bäck kände sig på grund af allt det obehag, hvarför han

' Öfver detta Kungl. Maj:ts beslut anförde Martin klagomål hos Riksens

ständer, dock utan påföljd. År 1766 vann han dock sin önskan, da han

jämte trenne andra fick säte och stämma i Collegium medicum. Med anled-

ning häraf skref Linné (den till Bäck: »Wij gratulera Eder till Edre

månge Assessorer. Tu giör Hedningarne många, men därföre icke altid

mycken glädie.»
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4 var utsatt, så missmodig, att han ville taga afsked för att ägna

«. sig uteslutande åt medicinsk praktik. Med anledning häraf skrif-

ver Linné den i759- »Säg mig, om en enda, som tagit afsked,

giort wisligen äller det icke ångrat. De le åt m. Broder seder-

mera och förachta, och Asninnor torde komma i stället, som för-

häfwa sig.... En annan blefwo Prseses Collegii; twij skam!»

Höjden af häftighet nådde denna strid i början af 1760-talet,

j då äfven en mängd polemiska skrifter utkommo och väsentligt

:
ökade bitterheten. LiNNÉ, som redan förut (den ^^2 ^ 75 ^) ^^r-

i säkrat BÄCK, att »aldrig skall facultas Upsaliensis i min tid collu-

j' dera med chirurgis, det må Br. wara säker, om älliest jag har

|i något att säga», ställde sig fortfarande (den Yg 1761) på Collegii

j

sida, ty -»nisi distinguantur doctores a Pseudo-Docioribus, res acta

I

erit de faina et fide Doctoriim nostratiunr» d Ju längre striden

fortgick, tilltagande i hänsynslöshet, desto mera bekymrad blef

han dock öfver den skam och skada, som drabbade bägge par-

terna och hvarigenom företrädesvis medicinen blef lidande. »Det

gör mig ondt», skrifver han den ^Yio »att chirurgi och Me-

dici skola kasta orenlighet på hwar andra och smutsa Medicinen.

Martin träckar i sitt egit näste; omnis apostata est osor sui

ordinisd Det är en olycka för Medicinen, som just då hon skulle

lysa, smutsar sig sielf.» Allt ifrigare önskade han därför en fred-

lig uppgörelse och ansåg därför någon eftergift rådlig, under det

att assessorerna i Collegium medicum tycktes vilja sätta hårdt

mot hårdt. ^ Hvad på honom ankom, sökte han att till både

medicinens och kirurgiens bästa åstadkomma en viss förening af

dessa ämnen, genom att de mera framstående bland de unga kirur-

gerna skulle förmås att vid universiteten studera medicin. Här-

igenom skulle en hälsosam splittring bland kirurgerna uppstå, ty

»mon om de bäste chirurgi blefwo Doctores, de icke då skulle

.sielfwe söndra sig ifrån plebem [packet] och tycka de woro bättre

än de andre? Mon icke då skulle winnas, att cheferne skulle

willia med tiden alltid hafwa Doctorer till regements fältschiärer.
»

^

I själfva verket blef slutet på och vinsten af den långvariga fejden

* Om icke åtskillnad göres mellan verkliga och falska läkare, är det
ute med våra doktorers rykte och förtroende.

* Hvarje affälling hatar sitt förra stånd.

* »Jag har sett edra strider och högeligen ogillat dem. Aldrig hafva i

vårt fädernesland läkarne varit olyckligare, aldrig kirurgerna öfvermodigare.
Dina embetsbröder hafva icke lärt sig den bekanta regeln, att den, som vill

styra, bör styra med lätt hand.» (Bref på latin till Bäck den 1762.)

* Bref till Bäck den ^7^ 1765.
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den, att de dugligare kirurgerna började studera medicin, under
||

det att medici jämväl inhämtade ett godt mått af kirurgiska in-

sikter, samt att sålunda en sammansmältning af de förr stridande
elementen ägde rum, dock så att den af Linné med ett visst

förakt omtalade >'>tu 7'ba chtriirgo7'umt> [kirurg-hopen] stannade kvar
i

som fältskärer och barberare. Chirurgiska societetens anseende
'i

sjönk därigenom mer och mer, tills den 1797 alldeles upplöstes.
j

Hårda voro, såsom vi sett, mången gång de ord, som Linné
;j

fällde om den tidens kirurger, men detta får emellertid ej tolkas

sa, som att han ej både insåg och erkände kirurgiens vikt och
värde, om blott den icke råkade i händerna på mer eller mindre

i

obildade »fältschiärer och fältschiärsgesäller». Härpå lämnade han
*

ett tydligt bevis under sin ofvan (del. II s. 142) skildrade konflikt

med sin ämbetsbroder AURIVILLIUS;^ ett annat finna vi i hans

yttrande, då 1767 förslag till den lediga medicinska adjunkturen

skulle upprättas: »jag finner chirurgien förnämligast saknas här

wid faculteten .... och därföre tager [jag] de 2:ne, som ex professo

lärt Chirurgien,^ hwar till jag lägger den bäste af de öfrige mig

bekante.»
^

I konsistoriets protokoll kan nog åtskilligt mera uppletas,
;

som vittnar om LiNNÉS välvilliga sinnelag mot den då af många
i

ringaktade kirurgien. Ett enda sådant fall må här ytterligare

anföras. Medicine studeranden D. ThÉEL, som af konsistorium

förklarats förlustig ett Helmfeltskt stipendium, emedan han be-

gifvit sig till Stockholm för att under Ol. Acrels »dageliga

information» studera kirurgi, hade hos kanslern anhållit att fa

behålla detsamma. De bägge medicine professorerna voro af .

olika mening. I ett långt och skarpt utlåtande opponerade j

sig kirurgiens målsman vid universitetet, AURIVILLIUS; LiNNÉ i

däremot förnekade visserligen ej, att detta var i full öfverens-
\

stämmelse med gällande lag och författning, men ansåg dock, f

att i detta fall omständigheter förefunnos, som talade för ett un-
|

dantag. På tillgången af »excellerande Chirurgis», förklarade han,^
|

^ Den första verkliga, ehuru löjligt obetydliga undervisningen i kirurg* B
infördes vid våra universitet 1752, då genom ett kungl. bref påbjöds, att alla B
medicine studerande skulle »inhämta så mycken kundskap uti chirurgien, att W
the wdd påkommande tillfällen kunna siälfwa lägga handen åtminstone wid H
de mindre chirurgiska operationerne, såsom åderlåtning, förbindningar med B
mera». Året därefter infördes obligatorisk tjänstgöring äfven på kirurgiska H
afdelningen af det nyinrättade Serafimerlasarettet.

^ En af dessa, J. G. Acrel, erhöll ock platsen.

® Med. Fak:s prot. den *

7n ^ 7 ^ 7 -

‘ Cons. prot. 7 ^ 1763.
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'

»grundar sig åtskillige, ja månge betydande Medborgares wälstånd;

j

:ty måste ock Höga Öfwerhetens öma omsorg wara at skaffa

|j. sådana i Riket». Och nu hade ThÉEL härutinnan »giordt de

!: i
progresser och wist then adplication, at ingen af [Acrels] alla

IjjDisciplar wisat sig till Chirurgien så adplicable», »Hans ungdoms

i
i fel at ei begärat lof, med mera ordenteliga wägar, thet ursägtar jag

|

; för min del gerna, då annat högre prsepondererar i samma person,

i
allenast han straxt infinner sig wid Academien och ei lemnar et

j

högst skadeligt prsejudicat.» Konsistorium ansåg sig ej kunna

Lgå så långt i välvilja, utan föreslog, att ThÉEL skulle återfå «ti-

I

pendiet vid sin återkomst till akademien. Kanslern däremot af-

;
gjorde saken i öfverensstämmelse med den af LiNNÉ uttalade

. åsikten. Dennes goda tankar om ThÉels duglighet kommo icke

I på skam, ty denne vann sedan stort anseende såsom en skicklig

' kirurg, hvarför han ock 1772 af Kungl. Maj:t utnämndes till

öfverdirektör vid kirurgien i riket.

Det mest talande beviset på att både han och Collegium

medicum, t. o. m. under den kirurgiska stridens häftigaste skede,

visste att uppskatta den sanna förtjänsten, äfven då den fanns

hos motståndare, lämnar den för sin tid uppseendeväckande hän-

delsen, då Upsala medicinska fakultet enligt Collegii medici

önskan ^ beslöt att förskaffa medicine doktorsvärdighet åt öfver-

kirurgen vid Serafimerlasarettet, titul. professorn Olof Acrel
(sedan betecknad såsom »svenska kirurgiens fader»), fastän han

alls icke »studerat academice». Huru härvid tillgick, framgår

bäst af fakultetens, af LiNNÉ egenhändigt skrifna protokoll för den

1760, hvarur följande, lika hedrande fÖr ACRELS som för

Linnés minne, här må finna plats:

»Som Hr Professor Acrel distinguerat sig så märkel. ifrån

alla andra Chirurgis genom en solid erudition i alla Medicinens

delar och en widlöftig praxi Medica uti Residenset, men förnäm-

ligast genom sin artiga bok om curer i Lazarettet, som är en

juvel full af så många härliga observationer, med mera, fant fa-

culteten skäligt att distinguera honom ifrån de olärde och sämbre

genom Doctors gradens offererande till honom. Men som den

fruchtade, att ett sådant prsejudicat torde gifwa anledning til mis-

bruk, vvar han af Fac. D[ecanus = LiNNÉ] anmodad att här i loco

wisa genom discurser sin insikt, hwarföre han af oss närvvarande

* Jfr Linnés bref till Bäck den 7 s
1760.

Linné och Rosén von Rosenstein. Den sistnämnde hade då redan
lämnat sin professur, men tillkallades, emedan hans efterträdare Aurivieeius
befann sig i Stockholm.
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i hwariehanda, som till medicinen hörde, blef hörd, besynnerligen
i alla de delar, som constitiiera essentielt en Medicus, wid hwilket
alt han wisade den färdighet, att Faculteten icke ägde många af
sådan experience och lärdom; ty fant faculteten, att han borde
med alla tillbörliga elogier hos illustrissimum [Cancellarium] re-

commenderas, med sanfärdelig
,

berättelse att han i alla delar wisat

faculteten, att han äger den insigt, som någon tillförene promo-
vendus kunnat prsestera, och hos faculteten alldeles approberades.» ’

— I ett bref af den uttalade kanslern sin fägnad öfver att

»Faculteten giordt justice åt hans [ACRELS] insicht och nyttiga

förtienster. Om detta wahl giör honom mycken heder, tillskyndar

Faculteten sig eij mindre beröm, thermedelst huru hon belönar

Meriter utan afseende pä de Prsejudicier, som stadgat en skils-

mässa emillan Medicine och Chirurgien», hvarför ock den gjorda

hemställan om ACRELS promoverande »i högsta måtto nådigast

confirmerades».
^

Af hvad i det föregående blifvit anfördt framgår med lätthet,

att under Frihetstiden, särskildt dess sista tid, förhållandena på

det medicinska området företedde samma tröstlösa bild af viller-

valla, split och bitterhet, som på det politiska. Flera af orsakerna

härtill hafva redan angifvits, men bland dessa infläta sig äfven

andra, hvilka i viss mån berörde medicinska fakulteten i Upsala

och därigenom äfven Linné personligen. En sådan var den hos

åtskilliga Collegii medici assessorer framträdande benägenheten att

framför dem, som hufvudsakligast studerat i Upsala, gynna sådana,

som fått sin mesta utbildning i Stockholm, dels genom längre

uppehåll vid Seraflmerlasarettet, dels genom begagnande af den

undervisning, som meddelades af därvarande professorer i anatomi

samt i naturalhistoria och farmaci.^ vSina bekymmer i detta af-

^ Af bref till Bäck den 7s
och 1760 framgår, att det var på dennes

inrådan, som Linné fasthöll vid sitt »enwisa påstående» om ett sådant collo-

quium familiare, hvilket ock ACREn med nöje underkastade sig. Man fruk-

tade att utan ett sådant »lägga en öppen vpäg för chirurgis, som woro utan

erudition, till samma heders undfående».

® Cancellers bref i Med. Fak;s arkiv; Fak;s protok. den 1760.

® Äfven med undervisningen därstädes var Linné i vissa afseenden miss-

belåten- »då Hr Tuwén läs botaniquen, Roeander vires Medicament. sim-

plicium, kunne wäl intet medel uptäckas starckare at giöra saken förhatelig

i Stockholm» (Bref till Bäck febr. 1752). — Att Collegium, då anatomie

professuren tillsattes, ej lyssnade till hans rekommendation för J. G. Wahebom,

som hade »både vivacité, utförande och mod att arbeta med Herrar Chirurgis»,

utan därtill utsåg R. Martin, grämde honom uppenbarligen ganska mycket,

och han förutsade »en vcra ncmisis divtna, för det I gå förbij den bästa* (den

7b ^753)* kan härutinnan blef sannspådd, framgår af hvad i det före-



j: eende uttalar han i ett bref till BÄCK den 1764, där det bland

i

innat heter:

! »Hela ställningen af närwarande statu Medico är traslad och

) lera academice, säga säkraste wara att endast gå i Nosocomio

j

-lolmiensi och blifwa medici sådane som prsesterne i ett stift, som,

4 snart de blifwit studenter, gifwa sig till huspraester, meritera

och söka befordran, att prsesterne der blifwa wärre än munkar.

‘M. K. Br., som studerat academice, wet sielf, huru wettenskaper

räcka hwar andra handen. Men saken är på så många sätt tras-

lad, att hon ej kan uplösas utan på det sättet Alexander up-

löste gordium; där af är nu oredan med chirurgis och pharma-

copseis och med hela medicinska wärket. Chirurgi och Pharma-

copsei blifwa Lif Medici, Doctorerne måste gapa och se här på.

Huru skall faculteten röra sig, då hon ser mot sig ett helt systeme

t anlagt att sig undergräfwa. Wij söka giöra wår tienst det bästa

"wij förmå, att wij hafwa godt samwete; för öfrigt måste wij låta

'dantsen gå.»

Detta hans bekymmer gick t. o. m. så långt, att han i ett

anfall af — antagligen snart öfvergående — missmod ansåg sin

verksamhet såsom undervisare vara öfverflödig. »Sedan Dr BeR-

GIUS blifwit Botanices, Historise naturalis et Diaetetices Professor

regius Holmiensis, trotnar jag att wara Upsaliensis, och håller på

att colligere sarcinas meas ^

.

Jag skall sättia mig in obscuro [i

mörkret]
;
unum coelum non fert duos soles .

»
^ Hans ej alltid dolda

missbelåtenhet med den stundom något retsamma konkurrensen

synes ock gifvit anledning till misstankar, att han skulle begagna

sitt stora inflytande på högsta ort till att motarbeta Stockholmarne

och deras planer. Det är med hänsyftning härpå, som han i bref

till Bäck den Yg 1773 skrifver: »Tro Hrr Stockholms Professo-

i^er, att det gält dem, då jag hade nåden att aflägga min under-

dånigsta upwachtning,^ så giöra de mig orätt. Jag rörer aldrig

någon annan, om han ej rörer mig först. Aldrig tränger jag mig

gående meddelats. — Då den *®/o ^775 examen theoreticum hölls med »Nota-

nen uti Coll. Medico och Demonstrator horti Botanici uti Stockholm Dan.
WicKMAN», befanns det, att han »uti Historia Naturali och i synnerhet uti

Botaniquen war swag; blef dock i anseende til sin innehafwande s^^ssla uti

Collegio Medico för Medicinae Candidat ärkänd» (Med. Fak. prot.).

^ Packa i hop mina saker.

’ En himmel har icke två solar. — Bref till Bäck 7 i« 1762.

^ Linné hade i medlet af juli varit hos konung Gustaf III på Ekol-
sund.
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in uti någon annans territorium. Aldrig talar jag illa om någon
inför min höga öfwerhet. Jag är wiss, att de ej tränga sig på
mig, hälst de warit mine hederlige disciplar. Jag brukar aldrig

några konster äller intrigier.

»

Ännu återstår att redogöra för den hjälp, som Collegium
medicum af LiNNÉ erhöll i åtskilliga medicinska frågor, hvilka

icke stodo i något direkt samband med hans verksamhet såsom
universitetslärare, men hvilkas lyckliga lösning ändock låg honom
synnerligen om hjärtat. En sådan var frågan om utarbetandet af

en ny farmakopé.

Redan som ung student ägnade LiNNÉ sin uppmärksamhet
åt de i Sverige den tiden använda drogerna,^ och ännu mera

blef detta förhållandet, sedan han såsom professor blifvit skyldig

att föreläsa öfver Materia mediea. Den vid denna tid gällande

Pharniacopoeja Holmiensis Galeno-chymica var tryckt 1686 och stad-

fäst 1688, hvadan den nu var högeligen föråldrad både genom
saknaden af en mängd nyare, värdefulla läkemedel och genom

upptagandet af en mängd onyttiga, delvis löjliga eller rentaf

snuskiga. I bref den ^749 fäster LiNNÉ BÄCKS uppmärk-

samhet härpå, med tillägget: »min Broder, som är den endaste i

Collegio Medico, som något kan giöra, borde raffinera pharma-

copseerne». Såsom bevis på nödvändigheten häraf lämnar han i

ett följande bref (den ^-) förteckning på alla de i nyss-

nämnda farmakopé upptagna, från djurriket hämtade läkemedlen,

af hvilka han anser att mer än Ys borde kasseras.^

^ I Linn. Soc:s bibliotek finnes en handskrift från Linnés studenttid

med titel: Caroli Linn^i Pharmacopcea Holmiensis, in qtia Medicamcnia

simplicia, quce in ofjicinis Pharjnaceutis StiecicB prostent, Systejnatice sectindtim Regna

3 Naturce recensentur. (40 sid.)

^ Af dessa voro 26 torra delar, 26 fettarter, 21 safter och 30 hela djur,

af hvilka Linné ansåg, att endast respektive 7, 5, 13 och 8 förtjänade bibe-

hållas. Bland de utmönstrade fanns sådant som människo- och harben, älg-

klöfvar, strutsäggsskal, flodhästs- och vargtänder, tordyfvelsspröt, människo-,

vildkatts-, hund-, varg-, räf-, gräfsvins-, har-, kanin-, gås-, höns- och gäddfett,

hjort- och kalfmärg, björngalla, människo- och hjortblod, duf- och fårträck,

mumier, hela råttor, skator, grodor, paddor och skorpiouer, människohjärna,

gäddögon, varglefver, spindelväf m. m. Att Linné vid den tiden ännu ej

hunnit fullt frigöra sig från en del gamla åsikter och fördomar, framgar däraf

att han bland det, som borde bibehållas, upptager sådant som björnister,

ormfett, bockblod, människourin, exkrementer af hund, ko, häst och påfågel,

hela ormar, tusenfotingar och daggmaskar o. s. v. — Denna föga uppbygg-

liga samling af läkemedel ökades än mer, då Rikets högl. Ständer, utan Col-

legii rnedici hörande, böljade belöna eller förorda nya botemedel mot vissa

i>
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Det initiativ, som LiNNÉ härmed tagit, var säkerligen en åt-

I
ninstone bidragande orsak till det kungl. bref af den 30 okt. 1752,.

ivari, med anledning af Cammar-, Oeconomie- och Commercie-

(I
iepLitationens betänkande af s. å., Collegium medicum erhöll

j oefallning att åstadkomma »en ny Apothecare boks eller dispensa-

orii inrättande, såsom i alla andra wäl bestälde Riken och sam-

lälden skiedt är, sedan wettenskaperna kommit ur deras förra

Tiörker»/ Verket sattes genast i gång, »tankar och utlåtanden»

nfordrades från apotekare och praktiserande läkare och, ehuru ej

officiellt därom anmodad, skyndade LiNNÉ att »arbeta med Materia.

\Medica . . . . at få simplicia wähl upstälde för Kgl. Collegium»,.

i
hvarjämte han i långa bref tillhandagick med talrika råd och upp-

\lysningar.^ Första frukten af den sålunda utvecklade verksam-

1 heten blefvo de ändringar i den gällande farmakopén, som af

Collegium medicum 1757 utgåfvos att tjäna »till efterlefnad, till

.idess nya pharmacopéen af trycket utkommer».

Därpå fick man emellertid vänta tämligen länge. Collegii

:medici herrar assessorer fördelade visserligen sinsemellan arbetet,,

iimen resultatet blef litet eller intet, intill dess Bäck ensam (1761)

:>Öfvertog omsorgen. Men äfven då dröjde det ända till 1775, innan

:iden efterlängtade Pharmacop(Ea suecica utkom, på hvilken det väl-

: bekanta ordspråket, att den väntar ej för länge, som väntar på.

n något godt, med fog kunde tillämpas och som därför hälsades

r. med allmän glädje af landets läkare och farmaceuter.^ Men också

5’ sjukdomar. Så t. ex. vunno 1756 öfverjägmästaren A. EhrenSTRöms läke-

n medel mot frossa och rödsot Ständernas »approbation», och upptäckten däraf

! belönades med 2 öre s:mt af hvarje matlag i riket. Mot frossa skulle an-

\ vändas spindelväf samt sönderstött albark, aspbark och rabarber; mot rödsot

;< artstora piller af rabarber, muskot och öronvax, hvarefter skulle ätas korn-

Ij.
grynsgröt med ismält vax. Samma år utgafs på Ständernas »befallning» en

skrift af JoH. Wänerberg om botemedel mot fallandesot. Btt sådant var
' »Cor Lupi eller warghjerta, torkadt och pulveriseradt, åt qvinnokönet af ho-
nor och åt mankönet af hanen». — Ännu mot slutet af 1700-talet ordine-

T rades »Hiorthierte-wattn» (Spirit. destill. ctun Corde Cervi) »pro Serenissimo-
i Rege» [för vår allernådigste konung]. Linnés lärjunge BhrharT, som (i

Hntr. z. NaUirk. IV p. io6
)

aftrycker detta recept, tillägger sarkastiskt: »ett

^ stycke hjortstek hade måhända gjort bättre verkan.»
^ Riksark. : Inr. civil. exp. Registr. för 1752.

* Jfr bref till Bäck den

*

753 samt den ^7a> Va» 7a ^7^4 ***•

^ För det af Collegium medicum öfversända exemplaret tackade Linné
(den 1775) sålunda: »Med mycken fägnad har af Mine Herrar jag undfåt

‘ 4en snygga, rediga och på alt sätt städade nya Pharmacopseen, för hwilken
jag har den ähran aflägga mycken tacksägelse och tillika gratulera KongL

* kollegium öfwer sitt mästerstycke.»



var den en frukt ej blott af BÄCKS nit och gedigna kunskaper,
utan värdefullt biträde hade ock lämnats af sådana män som
Linné, C. W. Schéece (då ännu »apothecaregesäll» i Upsala),

J

’

G. Wallerius, D. Schulz von Schulzenheim, Henr. Gahn,
P. J. Bergius m. fl. Att Linnés råd och upplysningar, särskildt

hvad angår det botaniska innehållet, varit af stort värde, kan man
i

finna af hans med BÄCK växlade bref;^ det erkändes ock med
j

tacksamhet i bokens företal, hvarjämte han och C. RöNNOW den
|

/jj 1772 med anledning häraf utnämndes till hedersledamöter af
\

Collegium medicum — en utmärkelse, som förut icke kommit
|

någon till del. Säkerligen är det ock honom, som man i väsent-
j

lig grad har att tacka för att de droger, som skulle finnas på
j

svenska apotek, ej längre kommo att utgöra »en faselig, vvidlöftig,

till mer än hälften onödig hopsamling, att wij med willia gå med i

lyckta liusa dagen». Ju mera arbetet nalkades slutet, dess ifrigare

syntes han blifvit: hvad han »med någon natts uppoffrande» skrif-

vit, »raffinerade» han ytterligare för att kunna »ärligt säga, om
jag wet något mera», samt förbehöll sig att under vistande i

Stockholm »få tala härom ett par timmar med m. k. bror [BäCK]
^

och [de] förnämsta af herrarne munteligen; då torde alt gå lättare,

annars fruchtar jag, at det surnar på rosten». !

I ett visst samband med svenska farmakopéns reformerande

stod sträfvandet att inom landet insamla en mängd droger, som ^

från utlandet införskrefvos, eller att ersätta dylika med andra,

som inom Sverige kunde anskaffas, hvarigenom ej obetydlig vinst

borde kunna ernås. Redan 1741 hade LiNNÉ, såsom ofvan nämnts,'

framställt förslag i detta afseende, och under sina resor i olika

provinser hade han städse uppmärksamheten fäst på där före-

kommande medicinalväxter. Den s. k. Sparsamhets-kommissionen,
'

som arbetade under medlet af 1740-talet, omfattade ock denna rfl

fråga med stort intresse, och på grund af hemställan från den-

samma gaf Kungl. Majit kollegiet upprepade befallningar (särskildt w
den ^747) inkomma med förslag härutinnan. P^öljden häraf jfj

blef, att icke blott en ej obetydlig mängd af vildt växande medi- M
cinalväxter insamlades, utan ock att medicinal-trädgårdar på många b
ställen, företrädesvis af apotekare, anlades. Att LiNNÉ härvid m
villigt tillhandagick såväl Collegium medicum, som enskilda med ra

råd och upplysningar samt ej sparade på uppmuntrande ord,^ är

“
i .

r-

* Så t. ex. de af den *7 i 2 ^7^^ ‘Vu I773-

' Se del. I s. 271 .
- i

® Jämför särskildt ett bref den '”/la '‘^754 tdl Skolemästareu vid Christian- M

stads Trivial-Schola Christian Lunett., hvilkeu både själf odlade och lärde Ifi
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Ii m själflvlar sak. Ar 1753 iitgaf han ock en akademisk disputa-

|l ion: Plantce ofjicinales^ hvari han framhöll möjligheten och önsk-

'ärdheten af att insamla inhemska medicinalväxter och att odla

ji ;ådana utländska, som kunna tåla vårt klimat.

;i Af särskildt intresse är den trädgård, som Collegium medicum

j,)å Bäcks förslag 1753 beslöt anlägga vid det nyinrättade Sera-

] imerlasarettet. Osäkert är, om ej den egentlige upphofsmannen

iärtill är LiNNÉ; säkert är åtminstone, att han vid utförandet

villigt lämnade sin hjälp, både med råd och dåd.^ Också voro

där redan två år därefter »några hundra särskilda species af wäxter

och buskar att tillgå, antingen i medicin eller oeconomien tien-

iga». Denna för lasarettets behof egentligen afsedda trädgård

blef sedan, efter det att Linnés lärjunge Peter Johan Bergius

'1761 blifvit utnämnd till innehafvare af den nyinrättade professu-

ren i naturalhistoria och farmaci, 1766 utvidgad till en bötanisk,

'Som dock efter en svår kamp med ekonomiska svårigheter 1774

alldeles slopades. Oaktadt sin korta tillvaro har dock denna träd-

,gård blifvit af väsentlig betydelse; det var nämligen minnet af

: densamma, som föranledde BerGIUS att på egen bekostnad an-

lägga och till Vetenskapsakademien skänka den trädgård, som bar

hans namn, och som — förflyttad till en annan, synnerligen för-

'månlig lokal — nu intager en högst framstående plats bland lik-

n nande vetenskapliga institutioner. Den kärlek till botaniken, som
l Bergius under Linnés ledning insöp, och som ytterligare stärk-

t tes under hans verksamhet vid den under dennes medverkan an-

L lagda lasarettsträdgården i Stockholm, är det således, som vi i

^ väsentlig mån hafva att tacka för att vi äga den nuvarande Ber-

^ gianska trädgården, hvaröfver LiNNÉS landsmän med fog kunna
V vara stolta.

I ännu en fråga — och denna af största betydelse för hela

^ vårt land — gick LiNNÉ Collegium medicum med största nöje

! till handa, och detta på ett sådant sätt, att förtjänsten af dess lyck-

‘ andra att insamla medicinalväxter och därför af Kungl. Maj:t erhöll »namn af

I Uirecteur med lika rang och heder med Bergmästare». (Coll. med. ark. och

- prot. 1755O — Nekas kan emellertid ej, att Einné i sin entusiasm stun-
: dom lät förleda sig till alltför sangviniska förhoppningar. Så t. ex. då han i

^ref till Bäck den I 749 skrifver: »jag tror wist här woro mycket att få

^Ör apothecare. Gud beware oss, ja mer än mycket. Eär honom at giöra

opium; han får det hos oss så godt som i Turkiet, skulle jag tro. En area
så stor som mitt hus i Upsala skulle kunna på 2 åhrs tid gifwa för 3000
plåtar Ålarum vernmt> [Teticrium ÅlaruinJ.

Mfr t. ex. brefvet till Bäck den I 753 -

Linné. //. 12
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liga lösning till en väsentlig del tillkommer honom. Denna fråga

var införande i värt land af ett ordnadt, på vetenskaplig grund
bygdt veterinärväsen.

Redan tidigt insåg Linné nödvändigheten af att husdjurens

skötsel både i friskt och sjukt tillstånd grundades på resultat af

naturvetenskaplig forskning. Första uppslaget härtill erhöll han,

då han under Dalaresan (1734) gjorde en liten iakttagelse, hvilken

han beskrifver sålunda: »Om morgonen, sedan hästen haft om
natten godt bete, såg man, huru han botaniserade eller orörde

lemnade några örter, som stodo ymnogt bland gräset. Man
ryckte dem upp för honom, men han wille dock icke smaka dem.»^

Till denna enstaka observation lade han sedan en mängd andra

liknande, gjorda dels af honom själf, dels af hans lärjungar, och

sammanfattade alltsamman i den 1749 utgifna disputationen Pan

suecicus. Det framgick häraf, att växter, som af ett djurslag utan

olägenhet och t. o. m. med fördel kunna förtäras, för andra äro

ett gift; att hvad af ett ratas, af ett annat med begärlighet ätes

o. s. V. Den slutsats, som häraf drogs, var den, att husdjurs-

skötseln, liksom ock veterinärkunskapen, måste fotas på iakttagel-

ser, som endast naturforskare kunna verkställa.

1 ett visst samband härmed stodo hans undersökningar om

åtskilliga djursjukdomars orsaker och medlen till deras botande eller

förekommande. Redan som student, under Lapplandsresan, utrönte

han orsaken till renarnas brömskulor och till boskapsdöden kring

Torneå, och sedan offentliggjorde han en mängd liknande iakt-

tagelser, dels i beskrifningarne öfver sina resor, dels i flera rent

vetenskapliga skrifter ^ och populära uppsatser. ^ Ej underligt där-

för, att han allmänt ansågs såsom landets förnämsta auktoritet i

veterinärfrågor, och att han såsom sådan anlitades af både myndig-

heter och enskilda personer.^

Hvad Linné och andra genom skrifter uträttade, kan dock

ej tillerkännas annat än ett underordnadt värde, utom såtillvida,

att därigenom i allt vidare kretsar spreds insikt om nödvändig-

^ Iter Dalek. sid 311.

2 Jfr J. G. H. KinbERG, Linné och veterinärvetenskapen. Stockholm 1S72.

3 T. ex. i Lärda tidningar 1750 och 1756, Lnrikes Tidningar 1761 o. s. v.

* Så t. ex. inhämtade Vetenskapsakademien 1749 hans omdöme oni

tvenne afhandlingar om hästsjukan. Den ena (af baron CederhiEBm;

»wille han vara med att tryckas», men om den andra (inlämnad af en Col-

legii medici ledamot) yttrar han: »För Guds skull låt icke tiycka detta, att

ej Academieu må blifwa ett löje för hela werlden.» (Bref tilll Elvius i 74^

odat.) Till Upsala Lands Cancellie inlämnade han den 14 juli 1761 ett »ut-

låtande om den i länet försporda boskapssiukan».

I

j

i

i
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leten af att verkliga veterinärer skulle träda i stället för de »kloka

mbbar» och andra obildade personer, åt hvilka den tiden all vård

if sjuka kreatur var anförtrodd. En ännu kraftigare väckelse gafs

dock af ofta uppträdande, härjande farsoter bland husdjuren.^ Re-

|,5ultatet blef, att på Collegii medici förslag fast lön af Kungl. Maj:t

[iinslogs åt en person, som, »underbygd med god kunskap i bota-

niken och medicin», skulle uteslutande sysselsätta sig med hus-

i. djurens vård och sjukdomar. Till innehafvare af denna plats

|: utnämndes samma år »medicinse och oeconomise studiosus Erland
h|iTURSÉN, som hos archiater LlNN.^US i Upsala lärt Botaniquen

och Historiam naturalem och in på qrde året lagt sig vvinn om
oeconomien, läst schäfferi wetenskapen och har lust att tjena det

: allmänna i denna högwigtiga saken.»

Sverige hade alltså fått sin »förste veterinär». Denne visade

:
sig dock ej motsvara de på honom ställda förväntningarna, hvilka

väl ock måste anses hafva varit väl öfverdrifna, då han ensam

' skulle sköta veterinärväsendet i hela landet. Då härtill kom, att

nya boskapsfarsoter vållade högst betydande ekonomiska förluster,
^

funno den då fungerande Sundhetscommissionen och Regeringen

1763 nödvändigt att med allvar gripa sig an med åtgärder för

ett ordnadt veterinärväsen i Sverige. Såsom ett första steg här-

: till anslogs reseunderstöd åt trenne lofvande unga män, som vid

• den berömda veterinärskolan i Lyon skulle förvärfva nödiga in-

' sikter. Collegium medicum fick i uppdrag att utvälja resenärerna,

och då detta insåg sin egen oförmåga, skyndade det att genom
Bäck anlita Linnés välvilliga biträde. Dennes ifver att härutinnan

vara till tjänst framgår af de tätt på hvarandra följande bref,
^

hvari han dels påpekade, hvad den blifvande t>Professor artis veie-

rinari(B'i> borde söka att inhämta och utröna, dels gaf anvisning på
dem af sina lärjungar, som han ansåg vara de lämpligaste att ut-

sända till Frankrike. Härvid framhöll han nödvändigheten af att

man finge någon verkligt dugande man, som ville ägna sig åt det

föraktade veterinärväsendet, inom hvilket nu rådde »ett tiockt bar-

barie i närwarande lius af wettenskaper». Detta »kunne upplysas,

om där till kommo en fullkomen karj, som hade nog insicht i

naturen, ty utan han kiänner den, så blifwer pankaka alt samans,

liksom det gått hit in tills, och då hielper intet god willia. Där

* Exempelvis må nämnas, att endast under oktober 1750 störtade i Öster-

götland 6686 boskapskreatur.
® Ensamt Kristianstads län förlorade 1763 öfver 12,000 större och mindre

boskapskreatur och Malmöhus län nästan lika många.
* Den 7,, 17^, -^73, 1763.



till fordras en karl, som med idoghet kan tränga sig igenom och
sätta wettenskapen i reputation; annars mister det aldeles cre-

diten.»

Och en sådan »fullkomen karl» fann han i P. Hernqvist.
»Det är en man», skrifver han till BÄCK, »som aldrig släpt någon
wettenskap, med mindre han henne penetrerat, då han begynt.

Min Br. kan resonera med honom i hwad wettenskap M. Br. be-

hagar, så skall han allestädes höra, att han är karl och har Pro-

fessors studier. . . . Jag måste tillstå, att jag icke sedt hans like

att tränga sig igenom de hårdaste wettenskaper, så att jag är

säker, det han woro karl att lära det, som är upfunnit, och sedan

bygga hela wettenskapen på ren grund. , . . Tala med honom, så

skall M. Br. finna, att jag sagt alt för litet om hans merite.»

Det var på grund af denna varma rekommendation, som den

nyinrättade platsen erbjöds åt Hernqvist; det var ock på grund

af Linnés föreställningar, som denne förklarade sig villig härtill,

fastän »många här -[i Upsala] hafva undrat, att han welat mottaga

denna befattning och haft compassion med honom». Att ett

lyckligare val näppeligen kunnat göras, erkännes numera allmänt.

Hernqvist blef nämligen »den svenska veterinärvetenskapens

fader», hvilkens namn alltid bör med tacksamhet nämnas för hvad

han till fäderneslandets gagn under en lång och oaflåtligt verk-

sam lefnad uträttade.

Med det ofvan sagda har icke fullständigt blifvit redogjordt

för Linnés åtgöranden uti den ifrågavarande saken. Sedan näm-

ligen Hernqvist — åtföljd af tvänne unge män, af hvilka den ene,

H. Sv. Falander, blifvit på Linnés rekommendation därtill

utsedd — ankommit till Frankrike, började där för honom en tid,

som i flera afseenden blef full af bittra erfarenheter. Redan efter

kort tids vistande i Lyon fann han, att hans förhoppningar om

grundlig undervisning varit felaktiga, och det spordes snart i hem-

landet, att han och hans följeslagare kommit på spänd fot med

veterinärskolans föreståndare. HERNQVIST fick då i LiNNÉ en

försvarare.
^ Ännu värre blef det sedan, då, efter skedd förlik-

ning med sagde föreståndare, denne flyttade till Paris och »okun-

I
rl*

Lr\
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^ »Är det wähl troligt», skrifver han till Bäck den *^12 ^763. »^tt Mag.

Hernqvist skolat brullerat sig, som är den lagligaste i werldeu? Jag är viss,

att det ej är hans skull. . . . Wisst lärer det wara fehl på andra sidan
;
jag kan

aldrig tro, att den, som aldrig oroat en mygga, skulle nu felat. Audiamus

et altcram partem. Nog föreställer jag, att han funnit mindre, än han tänkt.

Jag gaf honom, för än han reste, det lilla jag wiste, till morgongåfwa. Hans

modesti kiänner jag, men längtar att höra sammanhanget.»
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nige sprätthökar eller brutala och dumma sattes till Demonstra-

|i torer», »ty då brast det åter ut i krig».^ Slutet härpå blef, att

I

HernQVISTS följeslagare återvände till Sverige, samt att han

själf för studiernas fortsättande begaf sig till Paris.

Här råkade han, emedan »det underhåll, som honom af Öfwer-

heten war tillslaget, kom under sista Riksdag för rikets och tider-

nes knappa omständigheter att indragas», att blifva »lämnad wärn-

lös i främmat och dyrt land», »utan en enda bätta bröd att stoppa

i sin hungrande mage». »Han hade ock redan warit förgången af

armod, om ej de solide wettenskaper, som han . . . wid Acade-

mien insupit, gifwit honom här och där en stickpenning att kiöpa

- sig en måltid mat, då han i Paris kunnat råkat någon yngling, som
- haft lust att lära något litet i Moralen äller Mathesi, i Botaniquen

äller Chemien etc.» ^ En liten tillfällig hjälp erhöll han ock genom

.att biträda vid ordnandet af växterna i Trianons trädgård efter

Linnés system.

I denna sin nöd vände sig Hernqvist till LiNNÉ, och denne

var ej sen att vidtaga kraftiga mått och steg för hjälps anskaf-

: fande. Ett i de mest bevekande ordalag affattadt memorial in-

1 . lämnades af honom till Consistorium academicum, och så stort

\ var Linnés inflytande, att detsamma beslöt hos riksrådet grefve

1 Ekeblad, som hade att bortgifva det Wredeska resestipendiet,

r. anhålla, att detta måtte tilldelas Hernqvist. Så skedde ock,

f ehuru med fog kan ifrågasättas, huruvida härvid tillbörlig hänsyn
‘ togs till bestämmelserna i stipendiiförfattningen. Att penningarne

\ blefvo mycket väl använda, kan däremot alls icke förnekas.

Efter hemkomsten till fäderneslandet fick HERNQVIST en tid

\ vänta på fast anställning, och det är därför ej underligt, att han

I på annat håll sökte vinna sin utkomst. Han anmälde sig också

såsom sökande till den efter A. Berch lediga Jurisprudentiae,

Oeconomise et Commerciorum professuren, och hans meriter voro
• sa stora, att konsistoriets majoritet tilldelade honom första förslags-

rummet. Till denna majoritet hörde dock ej Linné. Visserligen

; gaf han Hernqvist de mest erkännande vitsord, men han ansåg
' dock sitt votum böra bestämmas af hänsyn till »ArU?n Veterina-

’ en så angelägen del här i landet för inbyggarne, att han

[Hernqvist] därföre måste qwarhållas med pension på Extra Me-
dH, tills han blifwer förhulpen» [d. v. s. erhåller fast plats].

^

’ Bref från A. Bäck till J. A. Murray clen 1766.

* Acta till Cons. acad;i prot. den ^Vi 2
^ 1^ 1 -

* Cons. acad. prot. 7u ^ 772 .



Säkerligen bidrog detta LiNNÉS votum till, att Chr. Berch ut-

nämndes till professor, och att Hernqvist, till fäderneslandets

gagn, blef bevarad åt veterinärvetenskapen.
|

För de viktigare ärenden, hvari LiNNÉ samverkade med
'

Collegium medicum, har härmed blifvit redogjordt. För fullstän- I

dighetens skull må ytterligare några ord nämnas om ett par ären-
i

den af mindre betydelse, däri sagda Collegium anlitade honom om
j

hjälp, som ock villigt lämnades.
j

Redan 1745, sedan den s. k. Sparsamhets-Commissionen från
;

Collegium infordrat uppgift på sådana svenska växter, hvilkas an-
|

vändande kunde tjäna till »hämmande af den här i landet inri- i

tade, öfwerflödiga consumtion af Thée, Caffe och Chocolade»,
i

vände sig kollegiet till medicinska fakulteten i Upsala med anhållan
j

om råd och upplysningar. Det af LiNNÉ författade svaret ^ lades
!

sedan till grund för den 1746 af kollegiet utfärdade »kundgiörelse

om thet missbruk och öfwerflöd, som The och Caffedrickande är

underkastadt, samt anwisning på swenska örter att bruka i stället
i

för The».
i

Ar 1753 hade kollegiet fått sig ålagdt att afgifva yttrande

om landsfiskalen Mannercrantz’ ansökan om lo-årigt privi-

legium exclusivum på att af bokollon, vallmo- och solrosfrön till-

verka olja. Som det ej tilltrodde sig att själft afgöra, hvad härtill

borde sägas, begärdes ett utlåtande af LiNNÉ, och då detta er-

hållits, »resolverades at upsättja swaret, på sätt som Herr Archia-

ter Linnzeus sig härom yttrat».^

Om således Collegium medicum i flera olikartade ärenden

hänvände sig till LiNNÉ, så saknas ej heller alldeles exempel på

att han själf tog första steget, för att kollegiet skulle göra vissa

hälsovårdsfrågor till föremål för närmare utredning. Särskildt må

i detta afseende erinras om hans förslag om utsättande af en be-

löning »på en 50 ducater» åt den, som upptäckte rätta orsaken

^ Finnes bland Coll. med:i Acta 1745. — Med hänsyn till te förklaras,

att i Sverige ej finnes något fullgodt surrogat därför, utan att man borde

från Kina införskrifva och i Sverige odla tebusken
;
tilldess detta skett, kunde

användas citronmeliss, ärenprisa ( Veronica ChamcBdrys) eller framför allt Lumaa.

I stället för kaffe skulle man kunna åtnöja sig med brända bönor, ärter,

lupiner, helgryn och malt, emedan den empyreuniatiska oljan var det för-

nämsta i kaffedrycken. — I stället för chokolad borde man begagna den drjxk,

som då allmänt användes i hushållen, och som erhölls af en blandning af

brändt hvetemjöl med äggula, kanel och kardemumma, »hwilket n.ärmast kom-

mer till chokolade uti smaken och äfven uti kraften, i anseende därtill att

det föder, wärmer och styrker».
j

® Coll, med. prot. den *®/9 >753-
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till den s. k. dragsjukan, ty »det är högst beklageligit, att så många

menniskior i hela provincier skola lida så förskräckelig smärta och

död, utan att någon kan achta dem därföre äller säga, hwad dem

skadar, at sådant ej widare må existera. . . . Sundhetscommissio-

ner, Collegia Medica, Provincial Medici, Landshöfdingar etc. be-

möda sig; ändoch moritiir jystus [dör den rättrådige], så länge

caussa latet [orsaken är obekant].» Rätte mannen att lösa gåtan

Peter Hernqvist.

Efter ett samtida kopparstick.

ansåg han vara en ung d:r J. B. Heiligtag, som i Lund utgifvit

en disputation om denna sjukdom i Småland, och som »tyckes gå
ganska djupt in i saken och penetrera ultra limites humancB sa-

pienticEf).
^

Helt kort därefter tilltrodde han ock sig själf kunna

'»solvera nodum de Morbo spasmodico convulsivo»
^
och hoppades i

sådant fall därför få någon belöning.^ Förslaget ledde emellertid

icke till någon åtgärd från Collegii medici sida.

’ XTtöfver gränserna för mänsklig vishet. — Bref till Bäck den i755.

• Lösa knuten angående drag.sjukan.

* Bref till Bäck den 1755 ;
jfr brefvet deu 7c samma år.
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Linne såsom ledamot af Consistorium academicum.i

Till en af sina själfbiografier har LiNNÉ fogat en beskrifning

på »Linn^I Pe?'so7ta>\ hvari ock förekommer den uppgiften:

»aldrig försummade han någon lection, men Consistorialia trac-

terade han såsom aliena>-> [för sig främmande]; i en annan utta-

lar han detsamma sålunda: »Consistorium war ej hans nöje äller

giöromåhl, ty han war till annat nämnd, annat tänkte på, än så-

dana saker, som där afgiöras.» Alla hans biografer hafva genom

anförande af dessa eller dylika yttranden ansett allt varit sagdt,

hvad sägas kan om det sätt, hvarpå han skötte denna del af sina

ämbetsåligganden. Därigenom har den uppfattningen gjort sig

gällande, att LiNNÉ var mycket försumlig i bevistande af konsi-

storii-sammanträden, och mer än en professor har sedan nästan

velat göra sig en heder af att härutinnan följa en sådan stor-

mans exempel. Och äfven vid de tillfällen, då han var närva-

rande, har man ansett honom helt likgiltigt låta ämbetsbröderna

sköta om det hela, utan att själf deltaga i öfverläggningarna, så-

vida det ej gällde de vetenskaper, hvilkas målsman han var, eller

de institutioner, hvilkas bästa det ålåg honom att bevaka.

Om han så gått till väga — hur naturligt vore det icke?

Borde ej all hans tid och alla hans tankar varit fullt upptagna

^ Såsom källor för deu i detta kapitel lämnade framställningen liafva

företrädesvis anlitats Upsala Consistorii protokoll med dithörande Acta samt

konunga- och kanslersbref, äfvensom Kanslers-Embetets i riksarkivet förvarade

handlingar.
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af vetenskapliga arbeten? Kunde han finna sig i att offra en

dyrbar tid på en mängd för honom främmande ärenden, ofta nog

af liimpnaste slag? Afven i våra dagar klagas ju öfver, huru hin-

derliga de konsistoriella göromålen äro för professorernas egent-

liga verksamhet, men huru mycket mera var ej detta förhållan-

det den tiden? Från LiNNÉS professors-installation till medlet

af 1776, då hans hälsotillstånd förbjöd honom att lämna hemmet,

höllos i Consistorium majus ej mindre än 1,902 sammanträden,

åtskilliga visserligen ganska korta, men andra desto längre,^ och

härtill kom för de professorer, hvilkas tur det var att sitta i

Consistorium minus, ytterligare ett ej ringa antal sammanträden,

oftast långvariga och synnerligen obehagliga.

Företager man sig den tämligen mödosamma undersökningen,

i hvilken utsträckning LiNNÉ härvidlag skolkade, kan man ej

undgå att förvånas Öfver, huru litet verkligheten motsvarar den

inrotade föreställningen. Naturligtvis kunde han ej vara närva-

rande, då han af en eller annan anledning (t. ex. vetenskapliga

resor) ej fanns i Upsala, liksom ej heller då han var förhindrad

af sjukdom eller ämbetsgöromål (t. ex. disputationer) o. s. v.

Förklarligt och fullt berättigadt är ock, att han — i synnerhet

sedan han blifvit ägare af Flammarby — liksom flertalet af äm-

betsbröderna ej alltid under ferierna infann sig; detta skedde

dock rätt ofta, äfven då inga viktigare ärenden förelågo till be-

handling. Fråndrager man ofvannämnda från de sammanträden,

då han i protokollet ej angifves såsom närvarande, så blir anta-

let försummade sammanträden reduceradt till ett ytterst ringa antal,

och äfven detta torde kunna betecknas såsom för högt, enär

flerestädes visat sig, att han ej finnes uppräknad bland de när-

varande, fastän han deltagit i diskussioner och voteringar. Ett

enda fall af verklig »skolsjuka» har anträffats, men hans frånvaro

väckte då så stor uppmärksamhet, att hans vän BÄCK, häröfver

orolig, skyndade att därom göra förfrågan. Svaret (dec. 1751)

blef lika uppriktigt som lugnande: han hade haft »en lindrig mi-

graine uti 24 timmar; där med war jag frisk, men som Collegse

allenast hade Consistorialia för sig, giorde jag mig siuk, på det

^ Så t. ex. upptager protokollet för den 175^ (utom tillhörande Ac-
ter) ej mindre än 132 sidor. — Minsta antalet sammanträden under ett år var

33 (1762); maximum nåddes 1768 med 84. Medeltalet var omkr. 54, hvarvid

dock är att besinna, att under ferierna antalet var helt obetydligt, så att det

var under den egentliga tiden för akademiskt arbete, som dessa tidsödande

sammanträden höllos. — För jämförelsens skull må nämnas, att under decen-
niet 1893— 1902 var medeltalet 23,4, maximum 28 och minimum 19.
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jag skulle få ligga inne och arbeta på mine Species, då jag nu
slutat Polyandria Nu hoppas jag wara frisk till begynnelsen
af nästa wecka, då hela weckan blifwa consistoria, som wähl ex-

pedieras utan mig, ty lärer jag blifwa siuk af Species plantar.

hela den weckan. Så måste man stiäla sig at arbeta.»^ Bråd-

skande arbete tvang honom ock att den 6 oktober 1768 begära be-

frielse från konsistoriegöromålan under återstoden af terminen,

hvilket beviljades under förklaring, »att Hans Kongl. Höghet
[kansleren] nådigast tror sig eij kunna bättre wisa sin kärlek för

wetenskapernas framgång, än då Hans Kongl. Höghet i anseende

till de af Archiatern och Riddaren andragne skiäl befordrar ho-

nom tid att å daga lägga för Allmänheten nya sanningar».*

Detta oaktadt infann sig LiNNÉ under denna ledighetstid vid ett

par sammanträden.

Med fullt fog kan alltså sägas, att LiNNÉ var en flitig kon-

sistorii-gångare. Också ansågs detta den tiden vara en plikt, som
'

ej fick åsidosättas, och att genom förfallolös frånvaro söka — så- i

som äfven på senare tider nog inträffat — slippa ifrån att yttra

sig i kinkigare frågor lyckades icke. I sådant fall uppsköts ären-
;

det, tilldess den frånvarande kom tillstädes, eller efterskickades

han, såvida han ej anmälts opasslig, i hvilket fall akademisekre- !

teraren afsändes för att inhämta hans muntliga votum. Sådant !

hände äfven LiNNÉ. Så t. ex. den \^
i 77 i> då han något före

sammanträdets slut aflägsnat sig och kunde af den utskickade

»Rättens betjent icke igenfinnas, ehuru han på flera ställen Herr

Archiatern och Riddaren eftersökt»; följande dag fick han då af-

gifva sitt votum. T. o. m. under 1777, då allbekant var, att

hans både kropps- och själs-förmögenheter voro alldeles förslöade,

skickades sekreteraren hem till honom för att inhämta hans vo-

tum rörande sökandena till en ledig teologie professorsplats, och

detta med den påföljd, att han, enligt det muntliga svaret, på

första och andra rummet uppförde tvenne, som ej ens kommo på

förslaget, och på det tredje den, som af konsistorium sattes i

första.

Linnés ofvan citerade ord — månne de böra förstås så, att

han visserligen var kroppsligen närvarande, men andligen från-

varande, d. V. s. att han ägnade föga uppmärksamhet åt öfver-

läggningarna och var likgiltig för de fattade besluten? Detta

skulle dock väl mycket hafva stridt mot hans lifliga lynne och

^ Konsistorii-protokollen utvisa dock, att han äfven då troget infann sig.

^ Cons. prot. 7io
t 768.
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det vakna intresse, som han annars visade för allt, hvarmed han

hade att syssla. Den praktiska läggning, som var så utmärkande

för honom, synes också bort göra honom särskildt klippt och

skuren till att i konsistorium spela en intresserad, själfständig och

inflytelserik bisittares roll, och protokollen jäfva ej heller ett så-

dant antagande. Det framgår nämligen af dem otvetydigt, att

han mer än de flesta af sina kamrater deltog i öfverläggningarna,

och detta äfven i frågor, som kunna tyckas varit för honom all-

deles främmande. Hans ofvan citerade, ofta upprepade yttranden

kunna därför förklaras endast så, att han antingen nedskrifvit

dem under tillfälligt missmod öfver dylika ärendens mängd till

förfång för hans vetenskapliga arbeten, eller ock att han funnit

det önskvärdt, att han kunnat ännu grundligare sätta sig in i

konsistorii-ärendena.

Vi öfvergå nu till en öfversikt af de ämnen, hvarmed LiNNÉ

hade att i konsistorium ex officio taga del. Hans personlighet,

hans åsikter och intressen komma därigenom att belysas från en

sida, som hittills varit alldeles förbisedd, men som är väl förtjänt

af större uppmärksamhet.^

Bland de universitets-angelägenheter, som under LiNNÉS tid

förelågo till behandling, intogo tvifvelsutan de, som rörde univer-

sitetets organisation, undervisningssättet, examensväsendet, profes-

sorernas ämbetsåligganden och andra därmed sammanhängande

frågor, med hänsyn till sin vikt första rummet. Äfven LiNNÉ
var häraf lifligt intresserad, och han nästan tvingades därtill där-

igenom, att han tillträdde sin lärarplats under en period, då pla-

ner om genomgripande förändringar voro å bane och delvis äfven

realiserades.

Det var de då existerande Kongl. Uppfostrings-Commissio-

nen och Commissionen öfwer Scholjewerket, som på 1740-talet ej

blott i viktiga frågor, utan ock beträffande rena bagateller,^

sökte reformera universiteten och genom noggranna föreskrifter

reglera verksamheten vid desamma. Nya påbud utfärdades, nya

’ Sammanträdena höllos i början i Carolinska akademien, men sedan

1755 i det efter HärlEM.-vns ritning uppförda Consistorii-huset, sedan väl-

bekant under namnet »Kuggis».
^ Så t. ex. befattade sig den sistnämnda kommissionen äfven med »uti

bwad klädningssätt de studerande med bästa anständighet och nytta niåge
infinna sig wid Professorum föreläsningar, så att, i fall någon skulle finnas

bruka för mycken putsning och granhet, samt derigenom onödigt wis för-

spilla både tid och penningar, men andra däremot wara owårdsammare och
snöpligare klädde, än deras stånd anstår, hwarigenom dem och societeten kan
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förslag framkastades, af hvilka de flesta af I.INNÉ och många
hans ämbetsbröder hälsades med allt annat än bifall. Och man
kan näppeligen förundra sig däröfver. »Nu äro dessa lagar oss
gifne», skrifver han,^ »i. får ingen [professor] resa en mihl utom
staden utan venia Cancellarii [kanslerns tillstånd], 2. om någor
förhindras en dag, skall han betala 6 plåtar; 3. om någor begyn-
ner en dag senare, än terminen är utsatt, plickta ett qvartals

lön; 4. continuera lectionerna ifrån Jan. 28 till Jun. 23, ifrån

Sept. I till Dec. 20; 5. uprächna studiosos, notera absentes; 6.

examinera auditores; 7. gifwa hwar månad specification på hwad
man läsit.» Äfven projekterades, att nationsföreningarna skulle

Konsistoriehuset i Upsala.

Efter kopparstick af Fr. Akrelius 1772.

upphäfvas, att medicinska fakulteten skulle indragas och samman-

slås med delar af den filosofiska o. s. v.

Hvad i dessa nyheter i synnerhet förargade LiNNÉ var, att

han däri såg en tydlig afsikt »at förbyta academierna i gymna-

sier», hvilket »just sätter bom för wettenskaperna, som så an-

senligen stigit i Swerige på några åhr»; samt ett försök att ge-

nom tvång och fruktan för straff framtvinga det, som borde vara

— och hittills varit — en frukt af >'>vi7'iutis amoi^e-» samt frivillig

täflan professorerna emellan. För sin egen del hade han »läsit

tillskyndas wanlieder, slika oordentligheter måtte förekommas samt en uie-

delwäg till almän efterfölgd utfinnas och fastställas». (Riksark.: Ups. Kansl.

Emb:s handl. 1748.)

^ Bref till en »M. K. B », osäkert livilken, anträffadt bland Linnéanska

manuskripten i Linn. Society.
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?å mycket för uht hwar termin, som nu äfter lag pålägges», och

äfven i andra afseenden ej sparat tid och möda för universitetets

bästa, men detta hade skett frivilligt, med hjertans lust och täflan

med kamraterna; men »om jag giör det twungit, kostar det mera

på at läsa en gång, än 8 dagar tillförene». »Ambition kan drifwa

dit, som ej canoneskott», men nu vore »all stimulus till semula-

tion borta. Hade det warit mig ett twång, det jag arbetat med

Hortum, hade jag länge sedan satt upp näsan.» Det är ej ge-

nom fruktan för straff, som man skapar goda och nitiska lärare,

ty nog »kan man änteligen [få dem att] läsa hwar dag, men at

läsa wähl är en sak, som ej låter twinga sig». Ett säkrare me-

del vore belöningar åt de däraf förtjänte, såsom sker i andra län-

der; »intet har hwarken HALLER äller BOERHAAVEN updrifwits

till deras höjd med stryk, utan med praemier på praemier».

»Wisa mig någon literat [som] twungits at wara lärd; alla regen-

ter hafwa sökt upmuntra dem, men ej twinga; wähl sätta af

dem, som ej giöra godt, men ej stuta».

En annan missnöjes-anledning fann LiNNÉ i de förlängda

terminerna, ty därigenom beröfvades professorerna väl behöflig

tid, dels för att hinna studera utkommande arbeten, så att de »få

wetta, hwad som är uptäkt i konsten», dels för att ägna sig åt

författarskap. Detta senare vore särskildt viktigt, ty »jag tror

mig skola giöra publicum mera tienst, om jag intet läste en enda

dag i åhret, än om jag läste hwar dag».

Äfven med en del andra, nya bestämmelser kunde han ej

förlika sig, så att hans omdöme om det hela blef: »lägg i hop

alt wårt, som nyligen blifwit, [och] se, om något stånd är mer

twungit i Europa. Jag wett helt wist, at detta skadar mer scien-

cerne, än all lätia tillförene.» »Hos oss äro alla de grunder lagde,

som skola utrota wettenskaperne oförtöfwat .... Nu äro alla

principer, at ingen skall blifwa solider; at alla skola hasta från

academierna; at få [pappers-] meriter; at idioter med meriter gå
lika med en lärd; futuri magnates äro idioter, som skola gifwa

wettenskaperne lius.» »Nog blifwa de Herrarne, som detta hop-

satt, nisi me omnia fallant [om icke allt bedrager mig], odöde-

lige i historierne.» Hans missnöje var t. o. m. så stort, att han

förklarade: »Hade jag eij familie, hade jag länge sedan resolve-

rat mig at emottaga engelska tillbudet, ehuru litet jag älskar den

nationen. Men Oxford står mig än i dag öppet.»
^

’ Citaten rörande dessa akademiska förhållanden äro hämtade ur ofvan-

nämnda, Liun. Soc. tillhöriga bref samt treune sådana till Bäck den

‘Va 1749 samt 1754.



De befarade olägenheterna blefvo emellertid, särskildt hvad
Linné själf beträffar, mindre än han i början föreställde sig.

Visserligen måste han, liksom ämbetsbröderna, ingifva månatliga
diarier öfver föreläsningarna och terminliga förteckningar öfver
ahörarne, men detta vållade honom föga besvär. Tillämpningen
af de öfriga nya bestämmelserna blef däremot mycket slapp eller

underläts alldeles, då erfarenheten snart visade olämpligheten eller

omöjligheten af deras stränga vidmakthållande. Så t. ex. kunde
man väl ej slippa ifrån de förlängda terminerna, men de normalt
fyra föreläsningarna i veckan reducerades ej obetydligt af flera

Carl von Linné.

Efter medaljong i vax af C. Fr. Inlander. 2

anledningar, dels årligen normalt återkommande,^ dels af mera

tillfällig natur, såsom då professorer skulle installeras, då [rätt oftai

extra konsistorii-sammanträden höllos, då orationer eller parenta-

tioner skulle anordnas med anledning af kungliga barns födelse

eller dessas lyckligt genomgångna koppympning, öfver aflidna

kanslerer eller mera utmärkta professorer m. m. För Linné per-

^ Sådana voro påsk-, pingst- och Michaéli-ferierna, »lätthögtidsdagarne»

(Bartholoniaei, Simonis Judae och Allhelgona-dagarne), profestiD (dagarna

före större högtidsdagar), konungens födelsedag, dagar, då de akademiska

kon.stitutionerna för studenterna upplästes och då förhör med kungliga sti-

pendiaterna höllos o. s. V.

Finnes på Hammarby med Linnés egenhändiga anteckning på bak-

sidan, att den blef färdig den 17 aug. 1773.
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sonligen tillkommo dessutom rätt ofta såsom skäl för föreläsnin-

gars inställande resor till Stockholm, dels på kunglig befallning,

dels i universitetets eller enskilda angelägenheter; stundom ock apo-

teksvisitationer, »ombyte af sprit på museum» m. m.

Hvad åter vidkom upprop af åhörarne, synes åtminstone

Linné endast undantagsvis hafva anställt något sådant, och då

på särskildt därtill anslagen, föreläsningsfri dag, säkerligen därför

att den stora åhörarskaran vållade stor tidsförlust och dessutom

hela proceduren var gagnlös, då långt ifrån alla åhörarne tecknade

sina namn på de framlagda listorna. Af samma anledning var

det för honom omöjligt att examinera samtliga åhörarne och in-

rapportera deras »progresser». Också finnas på de till kanslern

insända listorna antingen intet därom angifvet, eller ock har han

med ett + eller en * framför namnet utmärkt några få, som »wist

ogemen flit», »giort en ogemen progresse i desse sciencer» eller

»befunnits wara besynnerligen qwicke i de stycken, jag publice

föreläsit.

»

Hvad slutligen beträffar straffbestämmelserna för försumlighet

i föreläsningars hållande, hvilka för öfrigt för en så nitisk före-

läsare som Linné voro af ingen betydelse, så fortforo de att hafva

gällande kraft — på papperet. I själfva verket befanns det omöj-

ligt för dekanerna, som fått sig ålagdt att kontrollera sina kam-

rater, att fullgöra detta. Dels denna omständighet, dels den gamla

erfarenheten, att -»clericus clericum non decimai»,^ torde förklara,

hvarför någon dylik bötfällning aldrig kom i fråga.

Den universitetsreform, som på 1740-talet försöktes, kunde

således anses vara i det stora hela misslyckad, men behofvet af

genomgripande förändringar gjorde sig mer och mer gällande.

Genom den under årens lopp ökade erfarenheten stadgades Lin-

nés åsikter härutinnan alltmera, och dessa åsikter fick han ock

tillfälle att framlägga i det »votum rörande edukationsverket»,

som han i egenskap af utsedd deputerad från medicinska fa-

kulteten afgaf, och som den 13 oktober 1768 föredrogs i kon-

sistorium. Det är i flera afseenden synnerligen märkligt, men
tillika alltför vidlyftigt för att här i sin helhet kunna intagas, och

skada vore att stympa detsamma.^ Påpekas må blott, att Linné
däri visar sig i mångt och mycket stå långt före flertalet af sina

samtida; åtskilliga af hans där uttalade åsikter och väckta förslag

hafva långt efteråt vunnit erkännande och blifvit genomförda.

* Den ene prästen tager ej tionde af den andre; motsvarande vårt ord-

språk: »den ena korpen hackar ej ut ögat på den andra.»

* Det kommer antagligen snart nog att meddelas på annat ställe.
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Af dåtida Upsala-professorer var det däremot endast tvenne, D.

SoLANDER och J. LÅSTBOM, som — ehuru blott i ett par

detaljfrågor — »conformerade sig med hwad Arch. och Ridd.

Prof. Doct. V. Linné underdånigast derom yttrat». Ej långt

därefter (den ^7o ^77o) beslöt dock konsistorium på förslag af pro-

fessor O. RabeniuS, att — såsom LiNNÉ i sitt ofvannämnda

votum yrkat — ingå till högre myndigheter med förslag om »Con-

sistorii härstädes fördelande uti divisioner, med anförande af hvvars

och ens särskilda giöromål», hvilket förslag såtillvida af Kungl.

Maj:t (den 7i2 ^77 0 godkändes, att det »må pä prof ett eller

twänne år antagas».^ Vid de val, som på grund häraf anställdes,

insattes LiNNÉ i Consistorium majus, som skulle bestå af rektor,

prorektor och 1 2 professorer.
^

Ungefär samtidigt härmed (den
^

7io U7 0 erhöll kon.sistorium

af Uppfostrings-Commissionen föreläggande att inkomma med ett

»betänckande wid de Academiske Constitutionerne, lämpat efter

sednare tiders flere författningar och inrättningar». På grund häraf

tillsattes en »commission», af hvars fem ledamöter LiNNÉ blef en,

med uppdrag att utarbeta ett förslag till sådant betänkande. I

juni 1772 var commissionen färdig härmed, men konsistorii gransk-

ning däraf uppsköts till hösten. ^ LiNNÉ var då rektor, men något

annat ätgjordes ej, än att han vid sammanträdet den ^7^^ frågade

den närvarande kanslern, »om och huruwida härmed må förfaras»,

hvartill svarades, »att detta arbete må så fort sig gjöra låter till

slut bringas». Detta gick dock ej i fullbordan, utan hela saken

synes för flera decennier hafva fallit i glömska.

Bland de universitetsundervisningen berörande frågor, som under

Linnés professorstid utgjorde föremål för konsistoriets öfverlägg-

ningar, äro de, som gällde inrättande af nya lärarplatser, tvifvels-

utan bland de viktigaste. Att han härvid skulle vara synnerligen

intresserad, är naturligt, i synnerhet som det, på grund af det

ökade anseende, som naturvetenskaperna tillkämpat sig, var pro-

fessurer i dithörande ämnen, hvari nya lärareplatser föreslogos.

Så var förhållandet, då behofvet af särskilda professurer i fysik

^ Detta försök befanns dock snart missb^ckadt, i det att »ingen lindring

i de Consistoriella arbetena kunnat förmärkas». Man beslöt därför återgång

till det gamla, blott med den förändringen, att företrädesvis adjunkter skulle

vara ledamöter i Consistorium minus. (Cons. prot. j ^ 1776.)

^ Cons. prot. ®/2 *772.

® Cons. prot.
-”/o *772.

* Om den nya professuren i anatomi .se del. II s. 147.
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samt i kemi och metallurgi gjort sig gällande. Konsistorium be-

slöt då — och Linné bidrog med sin röst därtill — att hem-

ställa, att Linguarum orientalium och Poéseos professurerna måtte

slopas och ersättas af dylika i ofvannämnda ämnen. Kungl. Maj:t

förklarade häröfver »sitt nådigste wälbehag», hvarefter konsistorium

fick sig ålagdt att skyndsamligen uppsätta förslag till e. o. profes-

sorer däri, hvilka skulle tjänstgöra, tilldess de till indragning be-

stämda professurerna blefvo lediga. ^ Då denna förslagssättning till

keniie professuren ägde rum, var LiNNÉS votum följande: »i:o Ad-

sessoren Anton Swab, såsom then, hwilken äger största kund-

skap uti Metallurgien ibland alla i Europa; 2:0 Adsessoren Brandt,

såsom then störste Chemicus i werlden, och 3:tio loco Adjuncten

Doctor Wallerius, hwilken har grundelig kundskap så uti Che-

micis som Metallurgicis». ^ Den siste erhöll dock, ehuru med knapp

majoritet, första förslagsrummet samt blef ock till professor ut-

nämnd. Kort före förslagets uppsättande (den Yg) hade konsisto-

rium beslutat att till befrämjande af miiieralogiens studium inköpa

assessor Ant. Swabs mineralsamling för 6,000 dir smt, sedan

Linné intygat, »at then skal wara ibland the ansenligaste, i

Europa finnas». — Till att sköta professtiren i fysik förordnades

professor KlinGENSTIERNA, som dock kort därefter erhöll tjänst-

ledighet för hela sin återstående lifstid.

Det dröjde emellertid icke mer än tvenne år, innan det ifråga-

sattes, att de tvenne nya professurerna skulle sammanslås till en.

Riksens ständer hade nämligen hos Kungl. Maj:t anmält, att

»Präste Ståndet sig theröfwer beklagat, att några ändringar och

nya inrättningar [hvaribland Physices professuren] blifwit giorde,

hwarmedeligt Academiske Constitutionerne, förr utkomne stadgar

och Kongl. bref til någon del skola wara rubbade, förändrade och

på wist sätt emot Präste Ståndets privilegier stridande». Kon-

sistorium, som fick befallning att häröfver yttra sig, ansåg sig först

böra inhämta utlåtande af fem professorer. Bland dessa var LiNNÉ,

och då frågan sedan förekom till slutligt afgörande i konsistorium,

uttalade han såsom sin mening, hvarom många »conformerade

sig», att om ifrågavarande professur vore vakant, borde den »ofel-

bart indragas och combineras med Mathematum inferiorum pro-

fession, så länge icke någon tilgång wore til lön för en Physices

Professor». Då emellertid platsen fortfarande innehades af Klingen-
STTERNA, ehuru denne var tjänstledig, så såg han »ej annat, än

‘ Cons. prot. den 1750.

Cons. prot. den ^7b
^ 75^-
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att then, som Vicarius, bör g'öra tjänsten, liwilken kommer them
!

bägge framdeles att emottaga». ^ I öfverensstämmelse härmed före-
|

slogs, att enligt professor Meldercreutz’ erbjudande denne
|

skulle jämte den matematiska äfven sköta den fysiska professuren.
|

Kanslern förordnade emellertid adjunkten DUR^US, hvilken ock
i

utnämndes till Physices professsor, då Klingenstiekna två är I

därefter afled. Om själfva hufvudfrågan, professurens vara eller i

icke-vara, nämndes då ej ett ord, utan den frågan tegs alldeles ihjäl. I

En annan ny professur, som under denna tid inrättades, var
|

den i praktisk ekonomi, uppkallad efter dess stiftare, brukspatronen
'

Erik Eriksson Borgström. ^ Ehuru intet därom i donations-
i

brefvet förekommer, finnes grundad anledning att antaga, att Linné
|— om än indirekt genom det intresse för tillgodogörande af Sveriges
j

egna produkter, som han genom talrika skrifter och nitisk under-
|

visning väckt till lif inom hela landet — varit en väsentligt
|

bidragande orsak till dess inrättande. Den stadfästes genom
j

kungl. bref af den 3 september 1759, och samma dag utnämndes

magister JOHAN LÅSTBOM Andersson till förste >'>Oeconomi(E

Practicce Professor Regius, Borgstromianus et OrdinariiiSD P
Att Linné med glädje hälsade denna professurs inrättande,

under det att konsistorii flertal med ett visst förakt såg ned på

densamma, är säkert. Dess innehafvare hade därför ock i honom
|

en pålitlig hjälpare vid de trakasserier, som mötte vid ämbetsplik-

ternas utöfvande. Så t. ex. då LÅSTBOM höstterminen 1772 an-

höll att få hålla sina föreläsningar i Auditorium oeconomieum och i

därvid begagna därvarande samlingar. Konsistorium afböjde tills i

vidare detta på den något egendomliga grund, att LÅSTBOM då

stod på förslag till den lediga Oeconomise et Commerciorum pro-
j

fessuren, med hvilken värden af Theatrum oeconomieum var för-
|

enad. LiNNÉ däremot röstade för bifall, men ehuru han då var f

rektor, fick han endast trenne, som däri instämde. Och sedan, da

kanslern bifallit sagda begäran, men konsistorium det oaktadt gjorde

svårigheter, emedan icke »urskiljas kan eller bör, hwad hwardera

^
Professoren wid sina föreläsningar har af nöden», var LiNNÉ »af

den mening, det borde Hans Excellences Illustrissimi Cancellarii

befallning genast gå i wärkställighet». Den gången var det blott

en enda konsistorii-ledamot, som delade hans uppfattning.^

* Cons, prot. ^7o ^7io ^ 752 -

- Cons. prot. ‘^Vg I759 och dithörande aeta.

® Cons, prot. ^Vn 1759 - — ÉÅSTBOM blef 1790 theologiae profes.sor prinia-

rius och domprost i Upsala samt dog ®7i2 1802.

^ Cons. prot. 1773 -
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Äfven den nyss nämnda, till juridiska fakulteten hörande syster-

professur, som bar namnet '»yurispjnidenticE
^
OeconomicE et Com-

merciorimvi)

,

omfattade LiNNÉ med varmt intresse. Den var, sä

att säga, af amfibisk natur; den skulle, för att begagna LlNNÉ’s

ord, »bestå af 2 :ne delar, neml. den Oeconomiska och den Juri-

; diska. Den förra utgör Oeconomia publica, innefattande Lands-

I

Culturen, Bergwerk, Manufacturer och handaslögder, Commercen,

j;
Politien samt Cameral kundskapen. Den sednare består uti tillämp-

Ij
ningen af Rikets Förordningar, hwilka till dessa styckers ordente-

|; ligare skick och wid makt hållande blifwit utfärdade.» För den

I

*

förra, som utgjorde det hufvudsakligaste och mest omfattande, for-

drades enligt kungl. bref af den ^758 insikter i »Historia

naturalis, Chemie, Mechanique och Oeconomia privata»; den se-

nare kunde »på kort tid inhemtas», så att »den, som har de Oeco-

nomiska partier, snart kan fatta de Juridiska, men twärt om, att

en, som är blott Jurist, näppeligen hinner i sin öfriga mästa lef-

nad att i den Oeconomiska delen allenast kunna blifwa medel-

måttig» .

Denna professurs förste innehafvare, Anders BerCH, som
blifvit benämnd »det under Frihetstiden rådande merkantilsyste-

mets egentliga teoretiker», tillträdde sitt ämbete den i74F
alltså helt kort efter LiNNÉ. Uppenbarligen hade Ständerna af

denna nya lärareplats väntat sig både stor och snar nytta, ty redan

den ^Y; U43 hade konsistorium att afgifva svar på en af Se-

crete Manufactur- och Handels-deputationen gjord förfrågan, hvad

j

»frucht och nytta» denna profession medfört. I detta svar vits-

ordades Berchs synnerliga nit och skicklighet, och att LiNNÉ
lade synnerlig vikt på att redogörelsen härför skulle blifva fullt

tillfredsställande, därom vittnar en af honom inlämnad promemo-
ria, ^ innehållande ändringar i det uppsatta skrifvelseförslaget —
ändringar, som ock af konsistorium godkändes.

För att kunna fullgöra sitt lärarkall anlade BerCH en -»thea-

trum oeconomico-mechanicunr>'>
^
innehållande en rik samling af mo-

deller till allahanda maskiner och redskap, prof på råmaterial från

alla tre naturens riken, i olika grader förädlade varor, industrialster

m. m. Och icke nog härmed, han förmådde ock »åtskillige för

det allmänna nitälskande Herrar, rika köpmän och manufacturister,

att af egna medel sammanskjuta till bygd wid det hederliga

Oeconomiska huset wid Academien, som kanskje eljest icke existe-

rat». Hvad han sålunda åstadkommit fordrade noggrann omvärd-

’ Finnes bland Cous. acad. Acta 1743.



nacl, »hwarföre», förklarar LiNNÉ, »om denna Profession icke skulle

komma i rätta händer, ser jag, huru det präktiga Theatrum Oeco-

nomico-Mechanicum, som . . . nu är en af de wackraste inrätt-

ningar wid hela Academien, snart skulle förfalla och alldeles för-

swinna, hwilket jag räknar för den största skada för detta uni-

versitet».
^

Visade än LiNNÉ intresse för alla undervisningsfrågor, så

gällde detta naturligtvis i högsta grad om sådana, som berörde hans

egna forskningsområden. Redan förrän han blifvit utnämnd till

professor, hade han haft tillfälle att i detta afseende uttala sin

mening. Den ^^4 hade han nämligen kallats till Manufac-

tur- och Handels-deputationen, som »frågade, huruledes han för-

mente, att den wetenskapen att kienna åtskilliga nyttiga örter och

gräswäxter skall uti Landet kunna kringsprijdas, och huruledes

bem:te örter till Apothequen uti Städerna förskaffas kunde?» Här-

på afgaf han då ett helt kort, muntligt svar, men utlofvade ett ut-

förligare skriftligt, som ock den 2 maj aflämnades. Däri fram-

håller han, hvilken stor ekonomisk fördel kunde beredas landet,

om kännedom om där förekommande växter blefve mera spridd;

detta kunde vinnas, »om de, som skulle blifwa Magistri, ej tilsläp-

tes, för än de förstodo Botaniquen, eller om de, som förstodo den,

hade någon prcerogatio [något företräde] til säte, stipendier, con-

ditioner etc.» Han hemställer därför, att af de kungliga stipen-

dierna 12 skulle anslås »åt dem, som mäst lagt sig på Botani-

quen och deruti wore kiäckast, såsom här tils de fåt, hwilcka bäst

kunnat spela och warit i capellet». Emellertid borde undervis-

ningssättet helt och hållet förändras: »om man sätter Botaniquen

uti minne af några namn, såsom de gambla [gjort], är den ej wärd

at läras»
;

ej heller borde det »wara nog at efter gambla trallen

uprächna 365 dygder^ (ofta så många osanningar) efter böcker.»

Huru han tänkte sig undervisningen böra skötas, sökte han genom

ett meddeladt prof att åskådliggöra. Något resultat af detta LiNNÉS

»ödmiukaste Memorial» förspordes dock icke, fastän Manufactur-

och Handels-deputationen (den 174O beslöt »till Riksens Stän-

1

I

5

i

^ I detta afseende blef Linné på ett bedröfligt sätt sannspådd: den

lilla del juridik, som förenats med denna professur, befanns vara en gökunge,

som, då den tillväxte, knuffade alla de andra ämnena ur det gemensamma

boet. Till sist återstod endast ofvannämuda Theatrum såsom ett minne från

forna dagar, men äfven detta blef till sist hårdhändt slopadt. Huru här\-ul

tillgick, är det förf;s afsikt att på ett annat ställe framdeles meddela.

Med växternas »dvgder» menades den tiden deras användbarhet till

olika ändamål.
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der föreställa nödwändigheten theraf, at H:r Deputerade öfwer

Schole ordningens och academie constitutionernes öfwerseende be-

hagade thetta ärendet i agt taga».

Vid riksdagen 1746 bragtes emellertid denna fråga ånyo på

tal genom ett af justitiekansleren C. G. LöWENHIELM ingifvet

inemoriaD »angående Oeconomiens och landthushåldningens up-

hielpande genom Historiae Naturalis flitiga läsande af them, som

til nästa promotion och sedan framdeles tänka emottaga honores

Philosophicos». ^ Att LiNNÉ varit författaren till denna skrift med
dess hyperboliskt sangviniska framtidsdrömmar, synes föga troligt,

men att han dock var motionären tacksam för det tagna initiativet,

framgår af ett hans bref (den 1748) till denne, hvari han förkla-

rar sig skyldig sin »Mécénas alt det lof, pris och ära, som af en

dödelig tunga kan utskiungas», samt försäkrar, att hans »minne

skall glimma, då mångas utslåknat, som krona och Scepter burit».

I sagda memorial framhålles, hvilken ekonomisk nytta både

staten och enskilda skulle hafva af en närmare kännedom om
fäderneslandets naturalster m. m. Naturalhistorien borde därför

>'läras wid scholarna af alla studerande, medan minnet är qwickast

och högen mest fallen för varieteter, och förr än den hint fästa

sig wid något wist ändamåhl». Därefter borde därmed fortsättas

vid universitetet, dock så att af de studerande »hwar och en åt-

minstone [skulle] utwälja någon dehl, hälst then som hågen mest

föllo på», så att han »antingen förstodo sig på jordarter, hwarje-

handa Berg- och Malmarter, Salter, någon dehl af Bärgwärk,

chymie eller på Sädesskiötzel, grässlag, trädslag, färgegräs, Medi-

cinalwäxter, Schäfferier, Silkesmaskar, inseeter, fogelfängerier, fiske-

rier, eller något annat hithörande och till en nyttig hushåldning

tienande». Den, som ej förstode sig på något sådant, skulle

»utestängas från then heder at få undergå promotion», och här-

igenom »skulle thenna wettenskapen blifwa en ibland the couran-

teste waror wid academien och scholor samt följacktel. af the stu-

derande alment idkas till Rikets otroliga förmån och nytta». —
Angeläget vore ock, att alla de, som »äta på then så kallade

dryga kronokakan», »måtte kunna igienom nyttiga biwettenskaper

afskudda sig thet namnet at wara allena tärande, men ej närande

lemmar», och detta kunde ske genom naturalhistoriens studium,

och »i synnerhet kan [denna] wettenskapen nyttias af Prästerna,

som jämt planteras öfwer hela Riket til sina Prästebohl», ty »thet

^ De nedanstående citaten äro hämtade ur en bland Ijnnéanska manu-
skripten i Tvondon befintlig afskrift, antagligen af LöwrnhiKLM själf.

' Kanslersskrifvelse Cons. prot. i?47.
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slår aldrig felt at, wid lediga stunder och tä the woro matte af

the wid siälawården hängande sysslor, theras ro och förfriskning

snarare skulle sökas uti thet the således practiskt lärdt, än uti

något annat». Prästerna skulle ock härigenom blifva till föresyn

för sockenborna, hvilka skulle »så säkert med begärlighet antaga

thet the sågo för Prästemannen lyckas, som the åt thes nya uptåg

i begynnelsen småledt». »På thetta sättet kunde hushåldninp-s-o
wettenskapen utbreda sig öfwer hela landet utan någon styfvvers

gravation för publieum», och »kommer thenna wettenskap i gång,

så lärer then antagas med lika begärlighet som nyheter i religio-

nen. Åtskillnaden är, at then icke skadar siälen, men wähl för-

nöijer sinnet och mycket gagnar pungen.»

Betydligt ökad undervisning i naturalhistoria vid universiteten

och i skolorna vore därför af nöden, hvarför motionären hemställde,

att Rikets ständer måtte »i underdånighet anhålla, thet Kongl
Maij;th efFter inhämtade underrättelser ifrån Academierne och

Consistorierne samt then öfwer informations wärket förordnade

Commission behagade fastställa, på hwad sätt thetta skall bäst,

säkrast och skyndsammast wärkställas». Därjämte framhålles, att

»Professoren H:r Carl Linn^US skulle snart nog anskaffa till-

räckeliga subjeeta til the mindre lärostäderne, och räckna för en

besynnerlig förmån at få fortplanta sina dyrbara kundskaper öfwer

hela Riket». Och hvad beträffade prästerna, hvilkas medverkan

särskildt vore af nöden, försäkras, att »theras belöning blir stor,

när hela nationen måste erkiänna sig wara them förbunden både

för handledandet til thet sälla ewiga, och för en igenom särskilt

underwisning ifrån nöd af hunger och fattigdom lättad wandring i

thet timmeliga».

Detta förslag, »hwileket Rijksens Ständer funnit förtiena en

sorgfällig eftertaneka», remitterades till »Consistorii Academici

fordersamma utlåtande», och härtill fogade kanslren en befallning,

att studenterna skulle underrättas härom, på det att de, om så

påfordrades, »måtte kunna wara beredde, at, efter then i Memori-

alet projeeterade tiden, som befinnes wara et år efter Memorialets

•datum, undergå behörigt examen för Archiatern LlNN^EUS uti

Historia Naturali».’ Filosofiska fakulteten, hvars yttrande infor-

drades, skyndade att meddela, att den »therwid ingenting at på-

minna hade». Consistorium aeademieum pröRade dock nödigt

att återremittera ärendet för att erhålla ett förslag »angående sättet

til thesse förhörens anställande».^

' C011 .S. prot. ^7.j 1747-

^ Cons. prot. ‘V.-, i747-



Efter upprepade påminnelser kom svar å denna återremiss,

l|* men detta innehöll endast uppgift om några olika sätt, hvarpå

ir examineringen skulle kunna verkställas, samt slutar därmed, att

i »som detta förslaget fordrar något mera öfverläggande och wid-

löftigare deduktion af alla particulariteter», så anhöll fakulteten

ji
att framdeles få inkomma med ett bestämdt förslag. Till tids

jj ,
vinnande kringsände rektor detta fakultetens yttrande bland con-

li
- sistoriales, hvarvid egna meningar af dem påtecknades.^ LiNNÉ,

I ' som ansåg, >'att hans Kongl. Maj:t afgiort qusestionen ^;z» (d. v. s.

in påbjudit allmän examinering i naturalhistoria), yrkade, »att efter

i]- ett åhrs förlopp böra examina begynnas och anställas, antingen

I

Facultas Philosophica afgiort sättet äller eij»
;
RosÉn och Klingen-

j

: STIERNA ansågo, att 'nqiicestio an är eij afgiord», och Strömer

I

ansåg fakultetens utlåtande ofullständigt, emedan däri talas endast

om examenssättet, »men eij något annat sätt att utom detta äfwen

befordra Hist. nat. upkomst». Vid konsistorii-sammanträde den

^Vc »pröfwades för angelägit, at några projecter ännu gifwas i

underdånighet wid handen, huruledes Studium historiae naturalis

måtte med frukt och nytta än widare fortsättas, än at allenast

the, som åstunda gradum in Philosophia, til thes lärande endast

förbindas, hwilka utgöra then minsta delen af them, som så til

civile, som andeliga beställningar befordras», hvarför ock konsisto-

rium anmodade de ofvannämnde professorerna »at företaga sig

thenna saken til utarbetande samt med theras betänkande seder-

mera til Consistorium Academicum inkomma».

Detta skedde ock vid sammanträdet den 22 juni. I det då

afgifna betänkandet »angående Studii historiae Naturalis uphiel-

pande» ^ framhölls, att det »wore nödwändigt, at de Studerande

härtil begynte wänja sig i de yngre åren, medan minnet är qwickt»,

hvarför de, innan de kommo till universitetet, borde »kunna de all-

männaste trän och wäxter, stenar och malmer med mera»
;
att un-

dervisning häri »ju för thes häldre begynnes wid gymnasierne af nå-

gon wiss dertil förordnad Lector»
;

att undervisningen i naturalhi-

storia, äfvensom i fysiken, ej anförtros åt andra, än sådana, som vid

universitetet blifvit i dessa ämnen examinerade samt »dem så wäl

läst, at de woro i stånd häraf wid et Gymnasium göra rätt nytta

wid informationswärket»
;
att på modersmålet författade läroböcker

»korta och för ynglingar tienliga», i fysik, naturalhistoria och fysio-

‘ Acta till Cons. prot. 1747.
’ Att det var Einné, som dikterat detta, kan man sluta sig till af några

af honom gjorda, svårligen dechiffrerbara anteckningar, som finnas på ett i

^ons:ii Acta befintligt blad.
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logi borde iitgifvas »endast til Scholarnes nyttiande»
;
att H i stori ae

natiiralis lektorn borde om sommaren två dagar i veckan företaga

exkursioner för att »wisa de Studerande hwarjehanda wäxter, djur

och inseeter på de rum de finnas, hwarigenom ynglingarna icke

allenast winna förfriskning, utan äfwen blifwa ifrån unga åren

wande til rön och upmärksamhet, men om wintertiden borde
samma Lector wisa för ungdomen stenar, malmer och fossilier, ej

af många, men utwalde och distinete stuffar, samt des utom äfwen

då föreläsa Physiologien, at de unga måtte wänja sig at känna
sin egen kropp och sin egen natur»; att alla vid ankomsten till

universitetet borde anmäla, »hwad del af Historia Naturalis de

utwalt»; att »det skulle icke litet bidraga til desse wetenskapers

upkomst, om ingen får wigas til Präst, innan han upwist weder-

börligit bewis om sina framsteg i ofwannämde stycken»; äfven-

som, om »ingen får resa ifrån Academien eller til någon sysla i

thet andeliga eller werldsliga ståndet blifwa befordrad, innan han

et sådant testimonium kunde upwisa». Detta betänkande blef af

konsistorium enhälligt gilladt och skulle »Hans Kongl. Höghets

nådiga ompröfwande i underdånighet underställas».

Härmed var denna frågas behandling vid universitetet afslutad.

Vid en blick tillbaka synes det i synnerhet vara tvenne omstän-

digheter, som äro förtjänta af särskild uppmärksamhet. Den ena

är Linnés redobogenhet att af intresse för sin vetenskaps »up-

hielpande» till sina många, tid och krafter strängt i anspråk ta-

gande göromål ytterligare lägga besväret med alla studenters under-

visning och examinering, hvilket ensamt väl många af hans kamra-

ter skulle ansett vara arbete nog. Den andra är det stora inflytande,

som Linné uppenbarligen på sina ämbetsbröder utöfvade, samt

den aktning, för att ej säga den beundran, som han hos dem alla

förstått uppväcka för naturalhistorien, så att ej en enda stämma

med ett enda ord i konsistorium höjdes mot det väckta förslaget,

utan att man snarare tycktes öfverbjuda hvarandra i att utfinna

medel till denna vetenskaps främjande. Och detta i en tid, då

teologi och klassiska språk voro de ovedersägligen vid skolorna

och universitetet dominerande ämnena. Sådant kan man ej tänka

sig som möjligt i våra dagar, då många med ledsnad tycka,

att till » den klassiska bildningens» förfång alltför stort värde till-

erkänts naturvetenskaperna.

P'rågas nu; hvad blef resultatet af det Löwenhielmska, af saväl

Riksens ständer som de akademiska myndigheterna med så myc-

ket bifall hälsade och så varmt förordade förslag, så måste svaret

blifva, att det föga motsvarade de förväntningar, som man i bör-
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!ij jan hade grundad anledning att hysa. Någon allmän examen i

I r naturalhistoria blef ej inrättad/ och för uppmuntran af akademi-

ska studier i detta ämne blef knappt annat åtgjordt, än att Kungl.

y l\Iaj:t den ^^4 ^75® förordnade, »att the ämnen [= lärjungar]

ji wid Academierne, som lagt grunden af Botanique, Naturalhistorien

j'Samt någon Mathematique och Chemi, skola wara endaste och

framför andra berättigade til sådana beställningar, löner och för-

moner, som för dylika wid Kgl. Maj:ts trägårdar i Stockholm, på

Koneseårdarne och lustslotten finnas tilredde»; äfvensom att

Ecclesiastique M^ärket i Lappland den 1748 aflät en skrif-

velse, hvari det tager »i öfwerwägande then nytta. Lappmarks

Prästerne, jämte theras hufwudgöromål med Lapparnes underwi-

sande, skaffa kunde med åtskilliga röns anställande samt berät-

telsers inlemnande om et och annat, som til widare uplysning,

än hittills ägas kan, lända skulle wid öfwerläggningar om landets

förbättring och upodlande», samt fördenskull nu förständigar »the

Studerande, som njuta Stipendia regia och til Lappmarks försam-

lingarnes tjänst ämnade äro», att beflita sig om inhämtande af

»en tilräckeligare kunskap uti behöriga delar af naturkunnighe-

ten». På grund häraf anhöllo LiNNÉ och Klingenstierna, att

de måtte få uppgift på sådana studerande, »tå the wilja til se at

efterkomma Kgl. Directionens önskan och befallning».

I nära samband med den egentliga undervisningen stodo dis-

putationerna, hvilka väl till en stor del författades af de akade-

miska lärarne, men ock — särskildt de, som omedelbart föregingo

doktorsgradens vinnande — utarbetades af de studerande själfva

efter professorernas råd och anvisningar samt under deras tillsyn

och ledning. Före tryckningen skulle anmälan ske i konsistorium,

som ägde rätt att gilla eller ogilla materiain disputandi^ och icke

nog därmed gafs 1747 befallning, att de ämnen, som i disputa-

tionerna afhandlades, skulle jämte resumé af det sätt, hvarpå detta

skedde, på förhand meddelas kanslern, på det att han, om så

funnes nödigt, kunde förbjuda tryckningen. Genom tryckfrihets-

förordningen 1766 inträdde andra förhållanden. Då med anled-

ning däraf öfverläggningar uppstodo »rörande Academiska dispu-

^ IviNNÉ, som ej ville släppa sin åsikt, att en sådan examen verkligen

vore af Kgl. Maj:t påbjuden, hemställde i konsistorium den 1750, huru-

vida han ej »\vore berättigad at uti Historia Naturali examinera them, som
antaga honores Academicos». Konsistorium ansåg dock, )>at Kongl. Maj:ts

nådigaste resolution borde afbidas, innan sådant kunde i wärket ställas» —
och dylik resolution kom aldrig.
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tationers censur», förklarade medicinska fakulteten genom Linnk^
att »då Riksens högl. Ständer förbudit all censur, understår icke

Faculteten sig att det på något sätt wranga äller limitera». Som
emellertid preses vore juridiskt ansvarig för innehållet, borde det

dock stå honom »fritt att ärkienna disputationen for god och där-

före prresidera äller icke». Härigenom undvekes ock, att dispu-

tationer trycktes, som sedan måste underkännas.

Disputationerna skulle enligt akademiska konstitutionerna för-

fattas och försvaras pa latin. Ar 1758 gjordes emellertid ett för-

sök till ändring härutinnan, i det att ansökan gjordes, att både

vid författandet och försvaret af en afhandling om Rikets nytta

af låga penninge räntor svenska språket måtte få användas. Då
detta ärende (den /^) förevar i konsistorium, läto professorerna

Berch och Benzelstierna taga till protokollet, att de ansågo

den gjorda ansökan böra bifallas, hvarjämte de föreslogo, att hem-

ställan skulle hos kanslern göras, »att the Disputationer, som un-

der Herr Archiatern och Riddaren LlNN^US uti hushållningenO

utkomma, hädanefter måga på Svenska språket afhandlas och ut-

gifwas, på thet the, som lända till allmän nytta, af andre än them,

som förstå Latin, måge kunna läsas». Ehuru förut i enstaka fall

tillstånd till svenska disputationer blifvit lämnadt, afslog kanslern

ofvannämnda begäran samt yttrade därvid ej ett ord om Linné

och hans skrifter.

Frågan kom tio år därefter åter på tal. I det utlåtande,

som •— af Linné egenhändigt skrifvet^ — i mediciiivska fakulte-

tens namn då afgafs, uttalas den åsikten, att latinet borde bibe-

hållas. Skälen härtill uppgåfvos vara, dels att »de bäste och

fläste wärk uti wettenskaperna äro skrefne på latin och på detta

språk nättast kunna föreställa ett instructivt argument», hvadan

»latinen länge sedan blefwit antagen för en Imgua communts eru-

ditorum-»; dels att vid disputationsacten okunnighet i latinet, som

enhvar >'>solide doctiisy) måste kunna, omöjligen kan döljas, under

det att disputanden »till sjelfwa argumentet [innehållet] kan otta

betiena sig af andras hielp». Hufvudskälet låg dock nog i slut-

klämmen: »Lämnades latinska spåket wid specimina academica,

kunne ofta en qwacksalvare tränga sig fram till honores acade-

micos och andra tiensters sökande, som nu medelst språket hålles

tillbakas. At förtiga, det n}'a inventa uti wettenskaper genom

latinska språket lättast communiceras med orbe erudtto'i> [den lärda

världen]. Det vill häraf synas, som om den fruktan för och ovilja

' Finnes bland Acta till Cons. prot. ‘7,2
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not kirurgerna, hvarför i det föregående redogjorts, varit det,

I ,om förnämligast dikterat detta LiNNÉS och fakultetens votum.
^

Tillsättandet af platser vid universiteten är ju något, som ej

,ällan uppväcker kif och strid samt därigenom ådrager sig en

i öga smickrande uppmärksamhet. Att så borde vara förhållandet

i inder en tid, full af hetsiga partistrider, synes ju ock vara helt

; laturligt, och särskildt kan man ju vara berättigad att antaga, att

|åe politiska lidelser, som dä upprörde hela samhället, skulle gifva

I

iig luft äfven vid universitetet och låta mångens votum bestäm-

I nas af politiska hänsyn. Äfven vid Upsala universitet funnos

I
friga såväl hattar som mössor, hvilka voro villiga att bryta en

^.^ans till sitt partis ära; om de vid valet mellan en lika och en

I olika tänkande föredrogo den förre, är ju detta något, hvartill mot-

tstycken funnits i alla länder och under alla upprörda tider.

En sådan, af politiska meningsskiljaktigheter framkallad strid

I
var det ock, som uppblossade, sedan den gamle kanslern Carl
'GtYLLENBORG 1747 aflidit. Att här en redogörelse för densam-

;mas förlopp lämnas, beror mindre därpå, att den genom sina både

ynkliga och löjliga episoder väckte största uppmärksamhet i vida

^ kretsar, utan fastmer därpå, att LiNNÉ i densamma var en mycket

nitisk kämpe för sina åsikters framgång.

Striden började vid konsistorii-sammanträdet lördagen den 14

Tebruari på f. m., då rektor, professor Dan. Solander (mössa),

på samma gång han tillkännagaf GYLLENBORGS död, föreslog —
i utan att på förhand tillkännagifvits, att något sådant då skulle

'förekomma — att val af ny kansler skulle genast företagas. På-

itagligt är, att hans parti genom öfverrumpling sökte vinna en

lättköpt seger. De närvarande hattarna, hvaribland LiNNÉ, på-

yrkade då uppskof, först — af pietetshänsyn — till dess den af-

lidnes lik blifvit nedsatt i Upsala domkyrka, sedan till följande

onsdag eller »åtminstone till eftermiddagen». Dock allt förgäf-

‘ ves: med ii röster mot 5 vunno mössorna seger. Till tre från-

varande professorer sändes genast bud för att inhämta deras rö-

' ster, och efter verkställd votering befanns, att mössornas kandi-

' hat, riksrådet Samuel Akerhielm, erhållit 12, men hattarnas,

‘ Med det sätt, hvarpå latin-undervisningen den tiden bedrefs, var han
däremot alls icke belåten. »Kunde wår education finna någon genw'äg, så

lindrades omkostningarne för ungdomen, och rätta tiden kunde anwändas til

Wetenskaper. Jag har ännu ej sedt något Rike, der ungdomen måste an-

'vända så mycken tid på Latin, som hitintils skedt hos oss.» (Skånska
resan s. 93.)
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arfprinsen Adolph Fredrik, endast 7 röster. Under voterin-

gen gjordes frän majoritetens sida försök att förbjuda minoriteten

att motivera sina vota, emedan »man wid slika tillfällen aldrig

plägar yttra sig widare eller raisonnera öfwer then man nämner»,
men så långt vågade dock flertalet bland segrarne icke att gå.

Linnés votum var, att man före valet borde göra sig förvissad,

om arfprinsen ville emottaga kansleriatet, men då han nu genast

måste afgifva sin röst, så gåfve han den i alla fall åt denne.
1

Det skäl, som af mössorna anfördes, var, att i GuSTAF II Adolfs
konstitutioner stod, att till kansler skulle utses ett riksråd, hvar-

emot af hattarna invändes, dels att arfprinsen var berättigad att i

Riksrådets öfverläggningar och beslut deltaga, dels att i sagda

konstitutioner uttryckligen stadgades, att i alla mål tanken på ,

universitetets bästa skulle vara högsta lag, och att valet af deras
1

kandidat vore det för universitetet mest gagnande — något, som

motståndarne icke vågade direkt bestrida.

De segrande voro ej sena att begagna sig af sin framgång.

Omedelbart efter förrättadt val beslöts, att en deputation skulle
o

till Akerhielm öfverlämna ett bref, hvari anhölls, att han ville

emottaga ämbetet; samtidigt skulle ock till Kungl. Maj:t afläm- i

nas en skrifvelse med hemställan om valets stadfästande. Som 1

vid undertecknandet af denna minoritetsledamöterna under sina

namn gjort en hänvisning till sin i konsistorii-protokollet anteck-

nade afvikande mening, sammankallade rektor (den ^^^n-

sistorium för att fä sagda uttalanden borttagna, så att det skulle

se ut, som om valet varit enhälligt. Detta strandade dock på

bestämda protester från minoritetens sida, men denna förmådde
o

däremot ej att förhindra afsändande af brefvet till Akerhielm.

innan man visste, om Kungl. Maj:t skulle fastställa eller ogilla

valet.

Den 24 februari hölls nytt sammanträde, hvarvid en af de

deputerade, N. RosÉN, meddelade, att uppvaktning hos AKER-

HIELM ägt rum och att brefven aflämnats. Allt tycktes nu vara

klart, men — följande dag, den 25, företogs, utan att den ny-

valde ännu lämnat något svar, nytt val, hvarvid arfprinsen

hälligt utsågs till kansler. Bref härom uppsattes och justerades

genast. Hvad var orsaken till detta tvärhastiga omslag?

Att här förelåg en politisk strid af ej ringa betydelse, var

uppenbart, och lätt förklarligt är därför, att det första valet skulle

väcka synnerligt misshag ej blott på allerhögsta ort, utan ock i

Rådet, där hattarna hade väldet. Deras chef var da, som bekant,

C. G. Tessin, och denne hade genom LiNNÉ inhämtat närmare
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r .ipplysningar om valförloppet, hvölka förmodligen ej gjorde honom

olidare stämd. ^ Underrättelsen härom, ehuru ej officiell, nedslog

o-enast fullständigt modet hos de segerglade, så att de skyndade

att kasta sin nyss hyllade chef öfver bord. Detta dock för sent,

ty innan brefvet om det nya valet hunnit framlämnas, hade konungen

|

,(den “Y<,)
utnämnt Adolph Fredrik till kansler, hvarom ock

Linné samma dag genom bref från Tessin ^ underrättades. Det

v^erkar nästan löjeväckande att finna, huruledes sedan i konsistorii-

' sammanträdet den ^3 upplästes ett bref från Äkerhielm, hvari

dian tackar för den honom visade hedern, som han dock ej ville

mottaga, emedan han ej kunde eller borde konkurrera med Sve-

: riges blifvande konung.

Med afsändande af en deputation till den nye kanslern bråd-

skade man denna gång ej så mycket. Härom fattades beslut först

(.den ‘/g, och härtill valdes flera på högsta ort väl sedda personer,

i bland hvilka äfven LinnÉ. Därjämte uppbjöd man all sin för-

' måga att genom »frögdebetygelser» lägga sin underdånighet och

. ånger i dagen: en dag skulle oration af en professor hållas på aka-

( demien, då ock illumination skulle anordnas på alla universitetets

: hus och hemma hos alla professorer m. fl.; under illuminationen

skulle »låssas stycken uppå vSlottsbacken», men »Studenterna för-

bjudas at särskildt på gatorne skjuta». Följande dag skulle ora-

tioner hållas inom alla nationer. Till yttermera visso »skulle en

medaille öfwer thetta höga ämne göras», hvartill senare lades en

^ Detta Linnés bref, hvilket säkerligen skildrade åtskilliga pikanta in-

teriörer från valet, och för hvilket Tessin den tackar, synes beklagligtvis

vara förstördt.

^ Ur detta, som äges af Linn. Soc. i London, må följande utdrag här

finna plats: »Hela staden war här i allarme och en sträng Censure gick öfwer

dem, som wid en så granlaga omständighet wiste mindre böijelse för det, som
hela Kongl. Academien bör skatta för sin lycka. Herr Archiatern, som tillika

med sina få medbröder härwid haft ögnamärke på det almänna bästa, wisar

sin gamla redlighet och gier tillkänna, at en sund morale kan ock bo till-

hopa med en hög lärdom. Hans Kongl. Höghet har med särdeles nåd ansedt

de få, som äskat honom; har ock för deras kiärlek skull åtagit sig deras och
hela Academiens protection. Jag gratulerar Academien med hwar och en af

dess ledamöter, som får under en så dyr Prinses ögon täfla med hwarandra
1 wett och wördnad för honom, som en gång skall blifwa deras konung och
herre.» — I sitt svar följande dag uttalar Linné i superlativa ordalag sin

glädje öfver stridens lyckliga utgång: »Jag hisnar, då jag ser mig tillbaka.

0 Bone Deus, om wi ej haft E. H. Exc. at gå til, som welat och kunnat in-

tercedera hos den nådigste Prinsen; Herre Gud, hur olyckelige hade icke wi
och hela Academien blifwit.» »Den store Guden före . . . wår dyre Arfprins

ständigt med samma hand som här tills, så få wi sitta uti wår låga wass att

skära pipor och akta wår hjord utan fruktan för tigrar och wargar.»

s:
fr'

•
•
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transparang på Gustavianum ocli en af Rektor gifven festmiddag för

inbjudne, som af konsistorium blifvit bestämde. Än ytterligare

skulle Director musices anmodas att »göra musique på acade-

demien». ^ Alla dessa högtidligheter gingo af stapeln den 2 och

3 april. Två år därefter (den *^^2 ^749) firades minnet af denna
glada händelse genom oration och illumination af de »publique

akademiska husen, hvaribland Orangeriet och Nosocomium sär-

skildt omnämnas.

Huru pass uppriktiga dessa »frögdebetygelser» hos en del pro-

fessorer voro, kan man lätt ana, då man ser de ytterligare föröd-

mjukelser, som de kort förut måst underkasta sig. Den 17 mars

uppmanades de nämligen af prokanslern att till arffursten afsända

en tacksägelseskrifvelse, hvari »en underdånig excuse göres för

hwad i thetta målet sig kan hafwa tilldragit». Redan samma dag

^ Med kännedom om sagde persons lättja och trilskhet tillädes för-

siktigtvis: »om han thet -vvägrar, så skola Studenterna derom anmodas». Ock-

så uppstod härutinnan en liten strid, som bildar ett värdigt supplement till

det bråk, som kanslersvalet vållade. Anmodad att komma till rektor för att

öfverlägga om denna musik, vägrade direktor Engelhardt att infinna sig.

Detta anmäldes sedan i konsistorium, som sände kursor jämte en vakt-

mästare och en vaktdräng »til at låta honom förstå, att om han ej godwilligt

wille komma, så skulle han nu under arrest warda hämtad. Men, som be-

mälte Waktmästare efter en liten stund tilbaka kom och berättade, at Engel-
HARDT gifwit sig tusende djeflar i wåld, at han icke går til Rector, utan om
Rector wille honom något, så kunde han skicka Secreteraren til honom, eller

ock gå sielf, skolandes han i morgon skrifwa til Hans Kongl. Höghet, at

Rector welat arrestera honom Skärtorsdag; hwarförutan Cursor Ekeeund
gaf til känna, at EngeehardT sagt åt honom, thet wore Rector mera honom

skyldig, än han Rector, samt at han ej är Rectors pojke. Förthenskuld fick

Waktmästaren befallning at straxt låta förse wakten med gewär och således föra

honom hit under wakt, dock så, at thet kunde ske, innan klåckan slår fyra. Men

aldenstund Waktdrängen Erich AndersSON, som i mediertid stadnat qwar wid

EngeehardTS hus, efter en liten stund kom tilbaka med berättelse, at han

läst dörren til om sig, och klåckan nu slog fyra, altså, och emedan en stor

helgdag tilstundade, lät Rector härmed bero tils widare, då ock wakten åter-

kallades.» (Cons. prot. den ^ nästa konsistorii-sammanträde (den

deltog Linné i den då fällda domen, att E. skulle böta 7 dir smt, som strax

skulle genom utmätning utkräfvas; dessutom blef han genom kursor vid

dubbelt vite ålagd att följande morgon kl. 8 infinna sig hos rektor. Efter en

stund återkommo »Rättens betjente» med »en spegel och en silfversked», som

de utmätt. Tillika berättade de, att E. hade »swarat, at wore det mycket

osäkert, om han lefwer tils i morgon, samt at han förmodar, at om han thes

förinnan dör, Consistorium då lärer ursäkta honom, at han då intet kan

komma». — Saken förekom sedan till behandling vid flera sammanträden,

men att vidare härom redogöra är öfverflödigt, då det redan anförda är fullt

tillräckligt för att visa, hurudana en del ärenden kunde vara, i hvilkas be-

handling det ålåg Linné att ex officio deltaga.

1
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ifsände ock konsistorium ett sådant brcf, fullt af äckligt smicker

och löjligt kryperi, till betygande af sin stora glädje och tacksam-

let. »Oförmögna», heter det bland annat, »at någothera fullkom-

jgen afskildra, kasta wi oss samt och synnerligen till Eders Kongl.

Höghets fötter med underdånigste anhållan» o. s. v. Men ändock

,var icke härigenom den bittra kalken tömd till botten. De makt-

hafvande hattarna begagnade nämligen med glädje tillfället att

,gifva det hatade mösspartiet, representeradt af de 12 professorerna,

I
en bastant afbasning, och detta skedde genom att Riksens ständers

hSecrete Deputation uppdrog åt justitiekanslern att infordra sagda

I professorers förklaringar samt »theras förhållande efter omständig-

I
heterna beifra låta». Denne grep genast verket an och utverkade

. ett kungligt förbud för att någon af de tolf skulle få bekläda rek-

I torsämbetet, »innan saken angående theras upförande wid Cancel-

Merswalet till alla delar fullkomligen afgjord blifwit». Efter ytter-

i ligare skedd ödmjuk afbön blef dock detta förbud på kanslerns

hhemställan i elfte stunden återkalladt, så att den nyvalde rektorn,

} Rosén, efter mycken vedermöda kunde i behörig tid installeras.

Ännu var dock ej sista akten i detta drama utspelad. Justitie-

K kanslern tillställde nämligen konsistorium en vidlyftig skrifvelse med
' skarpa anmärkningar mot de tolfs tillvägagående vid valet. Dessas

>svar blef det mest ödmjuka erkännande af »i huru många delar

t the wid berörda wal sig olyckeligen förhastat», hvarjämte de an-

1 höllo, att en deras böneskrift måtte till Kungl Maj:t öfverlämnas.

1 Detta skedde. I en skrifvelse till kanslern (den ^“/g) förklarade

( därpå Kungl. Maj:t »theras til Oss insända böneskrift och then

t til, Justitiae Cancellairen ingifna förklaring otilräckeliga», men på
|i kanslerns förbön skulle vidare åtgärder inställas mot de tolf pro-

|t fessorerna, hvilka dock till sist fingo uppbära en grundlig skrapa

it för deras »oanständiga sätt att gå til wäga». ^ Och härmed hade

i ändtligen denna storm rasat ut. 1

Onekligt är, att mössorna bland professorerna gjort sig skyl-

» diga först till ett hänsynslöst öfversitteri och sedan till ett servilt

J kryperi, men å andra sidan har man svårt att fatta, att det kunde
' rubriceras nästan såsom majestätsbrott, att de — med strängt fast-

hållande vid akademiska konstitutionernas ordalydelse — gåfvo
' sina röster åt en fullt värdig person, som de ansågo skola blifva

' en utmärkt kansler, och att de därför skulle underkastas en hel

' rad af förnedrande chikaner. Onekligt är, att de härvid spelade

* För skildring af detta ärende hafva anlitats Cons. acad. protokoll med
* ^dlhörande Acta, konunga-, kanslers- och collegiorum bref samt konsistorii
' ^Jref till kanslern för 1747, (Ups. univ;s arkiv.)
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en bäde ynklig och löjlig roll samt därigenom lämnade ett ypper-
ligt stoff för satiriska paskillskrifvare. Sådana uteblefvo ej heller.

Särskildt i en längre prosadikt, »Herrgården», hvari professorerna

fingo uppträda sasom »hästar» (hattar) och »oxar» (mössor), sväng-

des satirens gissel kvickt, men obarmhärtigt, öfver de sistnämnda.

Att här redogöra för dess innehåll skulle föra oss alltför långt från

vårt ämne; ^ det må därför vara nog att blott nämna, att om I.INNÉ,

som uppträder under namnet »Liss-fålen», säges, att han var »en i

skarp trafware, plöjde djupt och harfwade bra, hade ett godt gnägg >

[= var ifrig hatt], fouragerade wäl, men intet starkt, men wille
)

gerna hafwa hårdwalls- eller ängshö med tåtel och andra blomster

uti; den hästen brukade alltid herren på långa resor».
^

Det nu skildrade kanslersvalet — det bråkigaste af alla, hvar- [

om Upsala universitets historia har att förtälja — saknade ej ett f

visst inflytande på det näst följande. Detta ägde rum fyra år :

därefter, då Adolf Fredrik uppstigit på tronen. Mössorna r

kände sig då fortfarande så modstulna efter det lidna nederlaget, '

och hattarna funno sig antagligen så bundna af sina då gjorda

yrkanden, att i konsistorium, på det att »mistningen af Kungl.
^

Maj:ts för thetta academiska samhälle härtils hafda så särskilda, :

som höga omwårdnad icke måtte blifwa nu mera för mycket kän- j

bar», ingen enda stämma höjdes mot förslaget att anhålla hos såväl •

konungen som den 5-årige kronprinsen, »thet täcktes Hans Kungl. i

Höghet förberörde Cancellariat i nåder sig antaga». En deputa- !

tion, bestående af ärkebiskopen och 8 professorer (bland hvilka I:

dock, ovanligt nog, icke LiNNÉ), afsändes med anledning häraf till :

Stockholm.

Svaret på den gjorda hemställan blef emellertid, på grund af
^

kronprinsens späda ålder, från konungens sida ett bestämdt af- 5

slag, och nu yppades tillfälle att arbeta för andra kanslerskandida- b

ter. Såsom sådana nämndes C. G. Tessin, Jan Gyllenborg 3

och C. Ehrenpreus. De ofvannämnda deputerade enades om 0

den sistnämnde och hemställde om hans omedelbara val, på det b

att de ej skulle behöfva återvända med outrättadt ärende. Här-

emot opponerade sig dock Klingenstierna, Linné och Strö- k

MER på det bestämdaste, emedan de önskade erhålla TesSIN till i

kansler. Den 1751 skulle valet äga rum, och KLINGENSTIERNA

* Referat däraf firmas i De la Gardieska arkivet XVI sid. 133 och i Cl.

AnnERSTEDTS uppsats: Kanslersvalet i Upsala 1747 och dess eficrspcl i samlingen:
|

Från Upländsk bygd.

* Hänsyftar på Linnés på statens bekostnad företagna resor till olika D

landsdelar.
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»producerade dä ett bref från AVargentin, som skref, att TeS-

SIN wille bli Cantzler och skulle räkna det för en stor förmån etc.

IhrE^ swarade: kommer i hog, at de flickor, som bjuda ut

sig sielfwa, hafwa ondt efter friare’». Utgången syntes oviss, då

partierna voro ungefär jämnstarka. Den hotande tvisten blef dock

snart dämpad, i det att ärkebiskopen meddelade, att han redan

före audiensen hos konungen samtalat med Tessin, som äfven

ansett kronprinsens späda ålder vara ett absolut hinder. Häremot

hade ärkebiskopen erinrat, huruledes »thenna eljest nog betydande

^
swårigheten likwäl nu så mycket lättare kunne häfwas», som i

sådant fall Tessin själf, i egenskap af kronprinsens guvernör,

blefve den, som »ofelbart finge kännas wid drygaste bördan».

Denne hade då förklarat, att han ej ville åtaga sig något sådant,

dels emedan han var fullt upptagen af andra viktiga göromål,
‘ dels emedan det föreföll honom »okärligit» att i sådant fall nödgas
^ o

f lämna Abo universitet, hvars kansler han under flera år varit, dels—
och förnämligast — därför, att han »wid nästa Riksdag tänker re-

tirera sig».^ Dessutom hade prof. HydrÉN, som förut lofvat

rösta på Tessin, af ärkebiskopen blifvit öfvertalad att svika

detta löfte, hvarigenom LiNNÉ och hans anhängare funno sig ej

längre få pluralitet för sin kandidat. På grund häraf blef EhreN-
PREUS enhälligt vald, och LiNNÉ gick förlustig glädjen att få se

sin trofaste gynnare Tessin i spetsen för universitetets angelägen-

heter.
^

Kasta vi därefter en blick pä öfriga befordringsfrågor vid uni-

versitetet, så kan det ej annat än väcka förvåning, huru lugnt och

stilla härvid synes hafva tillgått i dessa för öfrigt oroliga tider.

Visserligen kunde olika meningar rörande de sökandes skicklighet

uttalas, och ej få voro de fall, då LiNNÉS åsikter voro olika majo-

ritetens eller då han t. o. m. var alldeles ensam om sin mening,

men ytterst sällan urartade dessa meningsskiljaktigheter till per-

sonliga förnärmelser eller andra obehagligheter. I själfva verket

har i konsistoriiprotokollen ej anträffats mera än ett enda sådant

fall, och i detta blef äfven LiNNÉ föremål för närgångna beskyll-

^ Denne var en af dem, som efter förra valet fick lida så mycken smä-
kk, till största delen på grund af Tessins åtgöranden.

- Längre fram frågade Linné Tessin härom och fick då veta, att dennes
svar icke varit sådant, som uppgifvits, i det att på ärkebiskopens fråga

»Grefven skall swarat: ’låt mig först weta, om de wilja kalla mig’
;
han sade,

3tt om han ej så swarat och sedan ej blifwit kallad, skulle han haft åtlöje».

^ Framställningen grundar sig på Cons. prot. den '‘

7a

’

7i 1751,

VoETEMATS samlade historiska anekdoter och Linnés bref till Wargp:nTIN
den 27^^ 1770.

Linn i. II. 14
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ningar. Detta skedde med anledning däraf, att han hörde till ;

dem, som pa förslag till den lediga Poéseos professuren i tredje

rummet uppfört v. bibliotekarien BuRMAN. Denne fick dock genom
majoritetens röster vika för e. o. professoren HydréN och an-

j

förde med anledning däraf klagomål. Dä dessa i kon.sistorium r

behandlades och LiNNÉ därvid vidhöll sin förut uttalade mening,

insinuerade professor Melander, att de, som röstat på BURMAN,
gjort detta för att magister CELSIUS skulle blifva dennes efter- -

trädare vid biblioteket — en beskyllning, som alstrade stor för- ,

argelse och många skarpa ord. Äfven LiNNÉ protesterade och i’

»hölt det nu utgifna ryktet för et supQonnerat medel til at giöra

hans och andras rättwisa tankar i höga öfwerhetens ögon mörka
och odugeliga». Slutet blef, att Melander nödgades utstryka ;

»ryktet» ur sitt skriftliga anförande.
^

Lika fredligt försiggick ock bortgifvandet af stipendier till stu-

derande, ehuru naturligtvis meningsskiljaktighet ej sällan yppade >

sig, då olika professorer försökte förskaffa sina speciella protegéer

dylika förmåner. Att smålänningarna i sin landsman och inspek- :

tor Linné hade en god förespråkare, skall i det följande närmare ;

omtalas, och liknande var förhållandet med dem, som ägnade sig j.

åt medicinens och naturalhistoriens studium. Ett enda exempel :

härpå må det vara nog att anföra. Den 1750 tilldelades Nes- -

seliska stipendiet till stud. med. J. Haartman »i anseende til i.

Archiater LlNN.^1 föreställning och besynnerliga loford om thes t

qwickhet och ansenliga framsteg i Studio Medico», ehuru en pro- t:-

fessor förklarade, att medsökanden »wid examen för sig giort godt fc

besked, men Haartman theremot kunde aldeles intet», och tvenne r

andra betygade, att han i examen theologicum »befants sådan, at c

han med swårighet kunde approberas». — Ehuru således LiNNÉ

vid stipendii-tillsättningar utöfvade stort inflytande, inträffade det 3

dock stundom, att äfven han drog det kortaste strået. Så t. ex. t‘

stannade han afgjordt i minoriteten, då han (den ^7.55) dll

erhållande af Stieglerska stipendiet förordade stud. TORB. BerG- $

MAN »såsom et excellent genie, med hwilket de andra eij kunna b

jämnföras». Och likadant hände den 1750, dä emot hans, d. v. |

rektors, votum Kåhreska stipendiet med stor majoritet bortgafs K

åt en, som ej ens sökt detsamma, men också hade då själfve ärke- ®

biskopen och prokanslern infunnit sig för att deltaga i denna iTi

votering.
^

* Cons. prot. 7i2 I743-

2 Samma termin deltog LiNNÉ i en annan, särdeles egendomlig stipendiat-

utnämning, i det att dubbelt sti]pendium regium tilldelades ii-årige P. A.

i
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En högst betydlig del af konsistorii-sammanträdenas tid upp-

togs af ekonomiska ärenden, ej blott sådana af större betydelse,

utan ock de renaste bagateller. Vissa tider kunde dessa frågor

blifva så viktiga och vidtomfattande, att hela det akademiska

maskineriet nästan fullständigt stannade. Så skedde t. ex. 1747,

då en mängd sammanträden måste hållas med anledning af aka-

demiräntmästaren N. ROMMELS betydande balans.^ I ännu högre

grad blef detta förhållandet 1768, då universitetets på sin tid

myndigaste man, akademiräntmästaren JULINSCHÖLD, gjorde en

för sin tid storartad konkurs, som vållade, att — såsom LiNNÉ
skrifver till A. BÄCK — »hela tiden få wij nu ej tänka på
annat än sitta här öfwer i Consistorio och dragas ifrån wåra egna

arbeten».

Att Linné vid dylika frågors behandling ingalunda var endast

en likgiltig åhörare, framgår med all tydlighet af protokollen, hvilka

utvisa, att han ganska flitigt deltog i öfverläggningarna och där-

vid ej sällan förfäktade egna, från majoritetens afvikande åsikter.

Stundom skilde sig hans mening från alla de andras, och han lät

då i protokollet anteckna denna, äfven om det ej gällde mer än

en besparing på några få daler.

Sparsamhet, äfven i minsta utgifter, synes nämligen varit

den viktigaste grundsatsen vid Linnés görande och låtande be-

träffande universitetets ekonomi; härtill sällade sig omsorgsfullt

bevakande af dess fördel, hvad inkomsterna beträffar, samt för-

siktighet i penningtillgångarnas placering. Sparsamheten kan väl

synas stundom hafva varit väl småaktig, men syftet var onekli-

gen fullgodt. Under denna tid, då statsanslag till fyllande af de

för undervisningen sig yppande behofven endast sällan voro att

påräkna, måste universitetets egna tillgångar så mycket som möj-

ligt ökas, på det att behöfliga medel skulle kunna därifrån erhål-

las. Att samla tillräckligt penningar för att kunna anskaffa större

utrymme åt biblioteket samt flera och bättre lärosalar låg honom
härvid särskildt om hjärtat. Men äfven för andra utgifter, såvida

de lände till universitetets gagn eller heder, ryggade han visst

icke tillbaka.

Att ingå i detaljer beträffande LiNNÉS deltagande i sköt-

seln af universitetets finanser torde ej vara af nöden. Ett och

annat torde dock böra anföras. Så t. ex. var det LiNNÉ (jämte

ékkrman, hvilken vid anställd examen befunnits vara »så i historien och

geografien, som i Eatinska och Grekiska språken samt Geometrien emot wan-
ligheten och öfwer sin ålder . . . wackert för sig kommen».

^ I själfva konsistorii dom tituleras han dock för »ädel och högaktad.»
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tre andra), som — såvidt af protokollen kunnat erfaras — först

(^Vii ^775) yrkade, att arrendebeloppen för universitetets hem-
man skulle bestämmas, icke efter årets markegångspris, utan efter

medelpriset för flera år; befunnes då arrendesumman för hög,

borde den skäligen nedsättas, men ej för enstaka år godtyckligt

nedprutas eller efterskänkas, då universitetets inkomster ej borde

vara underkastade så stora växlingar. Det enda, man i svagår

borde göra, vore beviljande af anstånd med arrendets erläggande.

Det dröjde sedan en lång tid, innan dylika åsikter blefvo godkända

och tillämpade.

Ofvan har nämnts hans försiktighet vid låns beviljande; ett i

bevis härpå lämnar — bland andra — hans skriftliga »tanka» i

den i 773> då fråga var om ett framtida lån af 170,000 dir t

kpmt mot inteckning i ett bruk i Värmland. Detta afstyrkte ;

han på flera skäl, hvaribland det, att det »faller mig synnerligt t

at bortlåna ett Capital, som Academien ännu ej hafwer, utan hop- i

pas få»; att »lån til så aflägsne orter ej äro de bästa och på ;

bruksegendomar nog underkastade sine äfwentyr», samt — hvilket

var hans pi'(Bterea censeo— att, så snart några medel funnos dispo-

nibla, de borde användas till anskaffande af nya bibliotekssalar..

Blott en enda delade hans åsikter härutinnan, och då konsistorium

ett par månader därefter (den 1774) utlånade ytterligare

10,000 dir kpmt, var LiNNÉ den ende, som »förklarade sig wara
^

emot all utlåning af Academiens medel för närwarande».

Underligt kan det däremot — efter nutida uppfattning —
förefalla, att LiNNÉ ej motsatte sig, utan tvärtom biträdde ett

beslut (den Y2 U59)> hos kanslern hemställan skulle göras

om rättighet att för universitetets räkning taga 100 lotter i »det r

nu förewarande kongl. lotteriet». Kanslern icke allenast gaf där- i

till sitt bifall, utan uttalade dessutom sin önskan, att »någon större 1'

summa till ett så nyttigt behof kunde anwändas». Konsistorium r;

beslöt därför att taga ytterligare 50 lotter, men detta sätt att

placera universitetets medel synes hafva visat sig mindre förmån- :i

o

ligt. Åtminstone upphörde det snart att omtalas.

En annan grupp af ärenden, och ej den minsta bland dem, r

som voro föremål för det akademiska konsistoriets öfverläggnin- ti

gar, var den, som hade sin rot i den särställning, som inom Up-
{

sala samhälle tillkom universitetet. Detta utgjorde nämligen då b

— och ända till 1852 — en stat i staten eller snarare en stad i ;1

staden, med egen domsrätt öfver alla, som på något sätt tillhörde

detsamma, d. v. s. ej blott akademiska ämbets- och tjänstemän |i

[
i

I
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samt studenter, utan dessutom hela skaran af handtverkare, arbets-

karlar, nattväktare m. fl., som mot fullgörande af vissa skyldig-

heter »voro skrifna vid akademien» och där »åtnjöto laga för-

svar», äfvensom dessas familjer och tjänare. I hvarje dem rörande

såväl civil- som brottmål skedde rannsakning och fälldes dom af

Consistorium majus eller minus, och intet af magistraten utfärdadt

ordningsstadgande ägde giltighet, hvad de under universitetet hö-

rande personerna beträffar, såvida det ej tillkommit under samverkan

med eller gillande af de akademiska myndigheterna. Dessa voro

ej ens landshöfdinge-ämbetet i något afseende underordnade, om än

det under dettas tillsyn stående länshäktet för svårare förbrytelser

fick begagnas; för mindre sådana, begångna af studenter, hade

universitetet sin egen carcei' eller »probban». Naturligt är, att

tvister om de olika myndigheternas maktsfärer ej alltid kunde

undvikas, i synnerhet som såväl magistraten som konsistorium med
ängslig noggrannhet öfvervakade, att icke något, ens det minsta

öfvergrepp skedde på deras respektive rättigheter. I detta afseende

var äfven LiNNÉ en vaksam väktare.

På sådan konsistorii ifver att värna sina privilegier kunde

flera exempel anföras. Ett af de mest typiska är det, som timade

den 20 maj 1775. Magistraten anmodade då konsistorium att

instämma i och underskrifva en kungörelse, »hwarigenom samte-

lige denna Stadens innewånare skulle förbiudas at låta deras Svvin

kreatur gå på Stadsens gator, och at anstalt wore fogad om deras

ihiälskiutande m. m., däräst de därstädes skulle befinnas». Som
emellertid en »dylik kungiörelse redan sistkne går dag blifwit, utan

någon Communication med Consistorium, genom trumslag allmänne-

ligen kunngiord», så tog det senare humör och vägrade godkän-

nande, så att akademi-svinen ännu någon tid fingo fortsätta sina

promenader på stadens gator. Och icke nog härmed! Hos landshöf-

dingen anhölls, att han ville tillrättavisa Magistraten, som utfär-

dat »författning uti Oeconomie och Politie mål, utan at förut derom

med Consistorium samråda». Naturligt var ju, att detta »kunde

icke med kallsinnighet anse» ett dylikt tilltag, som vore stridande

mot de i akademiska konstitutionerna universitetet tillerkända rät-

tigheterna. — T. o. m. af magistraten erbjudna tjänster afböjdes,

liöfligt men bestämdt. Så t. ex. när under LinnÉS rektorat (i 772)

magistraten med anledning af påbudet om husbehofs-bränningens

upphörande erbjöd (den sig försegla ej blott stadsbornas^

utan ock »de hos Academistaten befintliga bränwinspannorna»,

svarade Linné och »å Consistorii wägnar betackade Magistraten

^ör dess härutinnan förklarade wänskap; skolandes Consistorium
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ej underlåta att sjelf besörja om förseglingen hos Academie-Sta- ^

ten». Så skedde ock genom påsättande af »Academiens och Rec-

tors sigiller».

kruktan för hvarje slags »samröre» mellan universitetet och r

staden tog sig uttryck på flerfaldiga sätt, äfven beträffande —
såsom nu synes — rena bagateller. Så t. ex. var det vanligt,

att ingen antogs till »skomakare wid academien» eller annan

slags handtverkare utan »med det förbehåll, att han tillika eij

blifvver Borgare», samt »fram för alt arbetar åt Kongl. Academie
Staten».^ Och då en ny bokbindare utan sådant förbehåll antogs,

lät Linné till protokollet (den 1748) anteckna sitt ogillande,

»emedan oreda framdeles therutaf härröra torde, om SUNDMAN
finge tillstånd at wara Academiens och tillika Stadsens Bokbin-

dare».

Särskildt noggrann var man — och ej minst LiNNÉ — att

förhindra, det något intrång skulle göras i universitetets undervis-

nings-rättigheter. Så t. ex. klagade (den 1761) franske språk-

läraren, dansmästaren och fäktmästaren, att magistraten antoge

personer, som undervisade i klagandenas ämnen, »som likwäl är

stridande emot Academise Exercitie Mästarnes rättigheter»; ocR
skulle anmälan om dessa lagbrott göras hos landshöfdingen. Detta

synes ej hafva hjälpt, ty ej långt därefter företog sig magistraten

det orådet att till stadens språkmästare antaga en person, som i

konsistorii-protokollen (den ^Yg och ^Ys ^767) tituleras »fransysk

dräng» eller »afskedad sergeant», och öfver detta intrång i sin k
handtering klagade universitetets franske språklärare och påyr- v
kade kraftiga åtgärder till förekommande af »den skada, som den l|l

Studerande ungdomen af en sådan obehörig och odugelig informa- ft

tion komme at lida». Landshöfdingen, hos hvilken konsistorium

anhållit, att ett slikt tilltag måtte näpsas, ej blott fråntog främ- B
lingen hans nyförvärfvade titel, utan förbjöd honom ock att under-

visa studerande vid vite af 50 dir smt för hvarje »för eller utan B
betalning» undervisad. Den i detta och andra liknande fall vi- B
sade strängheten står f. ö. i full öfverensstämmelse med konsi- jp

storii tillvägagående mot universitetets egna lärare. Så t. ex. B
anklagades italienske språkläraren Truchess af sin ämbetsbroder, B
franske språkläraren Raibaud, emedan han »skal undervisa de

studerande om den gemenskap, som är emellan det Fransöska, Itali- B
enska och Latinska språken». Och som TrucheSS sålunda be-

fanns »äfwen docera uti P ransöskan, som egentligen är bemälta B

* Cons. prot. ®/g ^ 75^-
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RaibaUDS profession», förklarades han till sist »wara thes hit

tils hafda italienska Språkmästare sysla nu aldeles förlustig»,

^

under det hans motpart, hvilkens oduglighet att undervisa i fran-

ska genom vittnesmål blifvit styrkt, fick förblifva i okvald besitt-

ning af sina »privilegier».^ I alla dessa nu omförmälda målens

handläggning deltog Linné, men något särskildt yttrande af ho-

nom finnes dock ej i protokollen antecknadt, förmodligen emedan

han ansåg, att härutinnan olika meningar ej kunde förefinnas.

Kände sig sålunda de akademiska myndigheterna uppfor-

drade att till försvarande af universitetets rättigheter attackera

magistraten, så var ej heller denna sen att betala med samma
mynt. Så t. ex. framkom densamma under LiNNÉS sista rek-

torat med upprepade protester mot en af universitetsmyndig-

heterna anstäld auktion efter en afliden gammal jungfru, som för-

menades höra under stadens jurisdiktion, och då konsistorium ej

ville gifva med sig, skulle besvär anföras »som Magistratens Em-
bete icke tillåter opåtalt lemna de inbrott, som ske i Stadsens

rättigheter och dess Jurisdiction». ^ Andra klagomål gällde öfver-

trädelse af skråförordningarna och intrång på borgerskapets närings-

fång. Så t. ex. påstods, att akademi-trädgårdsmästaren Broberg
olagligt förfarit, då han försålt frön— icke allenast sådana, »hwilka

af dess egna wäxter falla», utan äfven utifrån förskrifna — hvilket

borde »genom något ansenligit vite» förbjudas, »såsom warande en

Borgerskapets näring». På uppdrag af konsistorium afgaf LiNNÉ
i yttrande härom, naturligtvis till Brobergs förmån.^ — Så gjor-

r des ock försök att beröfva studenterna »deras urgamla fri- och

[ rättighet att obehindradt få på sådana ställen söka sin spisning,

^
hwarest den med deras mästa förmån står att erhålla», genom att

;
förständiga en prästänka, hos hvilken några få »wid sluten disk

^ niutit någon tids spisning», att med sådant, »såsom en Borgelig

\ näring, sig widare icke befatta».®

t Den ifver att häfda universitetets själfständiga ställning, som

konsistorium visade mot Upsala magistrat, lade det äfven i dagen
i —

E ’ Till domens stränghet torde ock hafva bidragit, att sagde Truchess

\

af professor Rosén anmäldes hafva vid en privat disputatiousöfning frani-

^

ställt den tesen, att det finnes en skärseld (purgatorium)^ »hwilken satts

f ehuru den är aldeles Papistisk, Truchess til slut defenderat». (Cons. prot.

l 1743.)

( Cons. maj. prot. Vio och *Vj2 1743 och 7^^ 1745 samt Cons. min. prot.

7io T743-

\
^ Cons. prot. 7^, och 1772.

f

* Cons. prot. ’7io ^ 77°-

[

" Cons. prot, 7i» 1761.



mot andra myndigheter. T. o. m. Svea hofrätt ansåg det böra ||
fä en slags (om ock lindrig) tillrättavisning, då densamma sändt |S
en handling genom landshöfdingen och ej »immediate till Consi-

storium Academicum», hvaröfver detta måste känna sig mycket r ,,

förnärmadt. Till bevis på att det på intet sätt subordinerade j;:

under landshöfdingen beslöts, att svaret, med förbigående af denne, A
skulle sändas direkt till Hofrätten.^ Detta stod i full samklang

med medicinska fakultetens (= LiNNÉs) påminnelse till preses i

Collegium medicum, att den af detsamma ville betraktas såsom

»collega» och sålunda på intet sätt såsom underordnad.^

Hufvudmassan af de ärenden, hvari Consistorium academicum
— såväl majus som minus — hade att fungera såsom dömmande,

kan rubriceras såsom en envis, men tämligen fruktlös kamp mot
åtskilligt af studenter bedrifvet ofog, som den tiden synes hafva

hört till ordningen för dagen eller rättare oordningen för natten.

Hvari detta bestod, angifves i konsistorii protokoll för den

1744, hvarest redogöres för »den osed, som nu på någon tid sig

ibland en del wid denna Kongl. Academien uti en eller annor

måtto inritat, såsom at de twärt emot Kongl. Constitutionernes

klara och uttryckeliga innehåll: 1:0 wid bröllops och andra sam-
^

qwäms hållande härstädes förkläda och masquera sig; 2:0 tidt
^

och ofta anställa Nations-collationer, som sielfwa erfarenheten under-

stundom wisat hafwa skadeliga och beklageliga påfölgder; 3:0 til sin

egen stora förlust försättia ansenliga både penningar och tid på käl-

lare och wärdshus; 4:0 medelst skiutande prima Maji åstadkomma

buller och oro, förutan den fara af eld och brand, som dymedelst

äfwen förorsakas kan». Härtill kunde ytterligare läggas nattligt

oljud, fönsterinslagning, fylleri, slagsmål studenter emellan och

med gesäller, bråk med stadens polis och akademiens vaktkarlar

m. m. dylikt. Någon annan åtgärd häremot vidtogs dock denna

gången ej, än att nations-inspektorerna skulle varna, enhvar sin

nation, hvilket årligen borde förnyas.
^

Resultatet häraf blef dock ej det åsyftade, utan upprepade

gånger öfverlades om samma sak. Så t. ex. den H55) då

till de gamla klagomålen lades, att studenter »om aftonstunderna

sälla sig uti flockar tillsammans samt bära stora hirschswängare

wid sidorne», fastän »studenterne tillåtit är at bära spatser wärja,

men intet hirtzfängare», äfvensom att »de studerande ligga utom

sina kamrar om nätterna». Häremot beslöt konsistorium atskil-

^ Cons. prot. ’Vs
* o. E. HjE;nT, S7’cnska och Fmska Medicinalväscndcis historia /, s. i6y.
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liga åtgärders vidtagande, såsom akademivaktens fördubblande,

utfärdande af en »alfwarsam författning» mot att »i sällskap eller

på gator förklädd eller uti owan och förstäld drägt sig infinna»,

»correction» af den studerande, »som utan laga orsak om natte-

tid icke låter sig finna på sin kammare» m. m. För sin del

godkände LiNNÉ det öfriga, men lät i protokollet anteckna, att

»hwad bruket af stora hirtsfängare och the studerandes wistande

utom sina kamrar om nätterna beträffar . . ., så bör af Inspecto-

res Nationum behörig tillsyn hållas, at the studerande i så måtto

icke öfwerskrida anständigheten och hwad et ärbart och flitigt

upförande af them kräfwer». Klagomålen öfver slika oordningar

I
förstummades dock ej under LiNNÉS professorstid och hördes

t äfven länge därefter.

Ehuru största delen af de i detta afseende beifrade målen

;
afgjordes af rektor ensam, återstod mycket att göra för det

f ^ fåtal i tur och ordning tjänstgörande professorer i Consistorium

I minus, som hade att rannsaka i alla mål och äfven döma i mindre

viktiga, under det att öfver svårare förbrytelser domen afkunnades

^ af samtliga professorer i Consistorium majus. Mycken tid fick

j|
Linné härpå använda, och tidsförlusten blef så mycket större

H genom förhörens omständlighet och de åtalades energiska bemö-

danden att genom envist nekande och advokatoriska finter söka

K slingra sig undan, äfven då förbrytelsen var uppenbar eller af

m lindrig art.

K Att Linné skulle känna sig road eller uppbyggd af dessa

K sysselsättningar, hade varit för mycket begärdt, men å andra sidan

B var hans pliktkänsla så stark, att han utan knot underkastade sig

B mödan att i hvarje särskildt fall bilda sig en på samvetsgrant

B vägande af fakta grundad åsikt. Detta framgår otvetydigt däraf,

B att han, såsom protokollen vittna, ej sällan uttalade själfständiga

B åsikter, äfven beträffande lagtolkning och juridiska formfrågor.

B Öfver hufvud synes han hafva varit ledd af den uppfattningen, att

B det för studenterna och universitetet nedsättande ofoget, hvaremot

B allmänna opinionen alltmera reste sig, borde genom straff stäfjas,^

^ Att detta tillstånd så länge kunde fortlefva, berodde nog i viss mån
på slapphet från de akademiska myndigheternas sida. Så t. ex. skrifver uni-

versitetskanslern Höpken den ^^12 ^7^3 dH Linné om »det nya owäsendet i

Upsala»: »Jag har sedt bref, at rector [N. WaIvI^krius] understödt detta uptå-

get, under det at han förtegat altsamnians för mig. Om det är ordenteligit

eller anständigt eller lageligit, lemnar jag therhän. Hans rectorat lärer nu
snart sluta, therföre skrifwer jag ingenting till honom, men ärnar icke döllja

mina hjertans tankar, när jag efter uyåhret kommer till Upsala»,
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men att å andra sidan straffen ej skulle sättas så högt, att domen
väckte ovilja eller löje — det senare på grund af omöjligheten
att verkställa densamma.^

Att här redogöra för alla de mål, hvari Linné satt såso7n

domare, skulle blifva för vidlyftigt och tröttande, men en kort

redogörelse för några af dem må här finna plats, dels emedan de
i viss man belysa LiNNÉS egen person och de göromål, hvarmed
han hade att syssla, dels emedan de äro tidsbilder, tjänande till

att i åskådliggöra förhållandena vid Upsala universitet under den
tid, då Linné där var verksam.

Ett sådant mål var det, som officiellt rubricerades såsom
»West-Göthiska Nationens oljud [eller »slagsmål»] i kyrkan»,

hvarom 1747 höllos 9 långa sammanträden och 1748 ytterligare

7. Flera novitier af sagda nation hade anklagats för att söndagen

den 6 september på »Studenteläcktaren i Domkyrkan» hafva an-

gripit 6 smålänningar (äfvensom 6 södermanlänningar och »Närks-

boar»), inträngt i deras bänk samt »stundom mer, stundom mindre,
‘

och skoftals ifrån Gudstjenstens början och till thes slut med hår-

dragande, stötande, grinande och trängande oroat the förra», hvar-

vid en af dem »wardt hårdragen och kindpustad, och det så hårdt,

at han blef i några dagar sängliggande». Desslikes hade de »wid^
slutet af Gudstiensten warit orsak och uphof till thet täflande,

trängsel och larm, som tå blifwit större än förr». Domen blef,

att en västgöte dömdes till iio dir smt:s böter och en söndags

kyrkoplikt samt fyra till värjemålsed. Smålänningarna frikändes ,

däremot alldeles, »ehuru the efteråt befunnits blå uti ögonen». •

Samtidigt härmed höllos många och långa rannsakningar med C
gotländska nationens medlemmar, som angifvits för »öfwerwåld

och wåldsamhet» hos rådmannen och källarmästaren G. KählER,
bestående i »stenkastande, huggande, oqwädande och skriande,

som skal satt dess hustru och barn i en sådan aiteration, at slag

stod at befrukta, och therföre hielpmedel ifrån Apothequet måst

sökas». Anledningen till detta oväsen var, att nationen, som efter

slutadt landskap varit samlad hos sin i Skytteanum boende kura-

tor och därunder fått flera medlemmar berusade, blifvit förvägrad

^ Också synes Linné ansetts hafva en lycklig förmåga att på ett efter

förseelsens beskaffenhet afpassadt sätt meddela varning. Så t. ex. anmodades

han — fastän han livarken var rektor eller nationsinspektor — att, »emedan

Studiosus Johan Höjer befunnits hafwa förerörde natt warit klädd uti

bousseron, bemälte Studiosus therföre alfwarsamligen tiltala och therjämte

förmana att hädan efter uti sådan klädnad om nätterna sig på gatorna icke

finnas låta. Thet Archiatern sig åtog.» (Cons. prot. 1748).

i

\
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att midt i natten få köpa mera vin. Då »skänkepigan» vägrat

att insläppa de vin-pockande i källarsalen, »måste man hålla til

godo, at hon, pigan, och alla de andra i huset blefwo med. hög

röst om ett skammeligit kyssande anmodade. Af denna visite

bär porten ännu Faveurer efter 25 stora stenar förutan dem, som

träffat med flata sidan, hwarefter inga andra märken finnas, än

orenligheten, som de efter sig lemnat. » Märken syntes ock i

porten efter 4 värjhugg, - stora stenar lågo inkastade på gården

o. s. V. Trots talrika advokatknep, envist förnekande samt yr-

kande af strängt straff med dryg skadeståndsersättning å KäHLER,
blef domen den, att 500 dir kpmt tillerkändes KäHLER, ett par

studenter dömdes till 8 dygns vatten och bröd, andra till böter

o. s. V. En dömdes att mista sin värja, emedan han med den

nattetid huggit i gatan, så att det gnistrade om stenarna; en an-

nan, som »ropat skinbracka mitt för Rådman KäHLERS port»,

fick därför plikta 2 dir smt o. s. v.

Vårterminen 1760, då Linné var prorektor och vanligen

ordförande i Consistorium minus, var rik på dylika rannsakningar.

En gång var det fråga »om thet buller och owäsende, som här i

Staden then förflutna tiden flera resor, men i synnerhet then 17

December sistkne kl. 4 efter Middagen sig tilldragit». En annan

gång hade ett slagsmål, som vanligt, ägt rum mellan studenter

och stadsvakten, hvaraf vållades 9 långa sammanträden och för
o

studenterna skrapor och lindriga böter. Ater en annan gång hade

en militär anklagat en student, emedan denne nattetid i hans för-

äldrars gård sönderslagit alla rutorna, sönderhuggit fönsterbågarna

samt bortstulit gardiner och »linkläderna på bordet». Särdeles

graverande var, »at uniformshatten, som legat'på bordet, -transpor-

terats på ett oanständigt sätt till sängen». O. s. v.
o

Ar 1767 deltog LiNNÉ några gånger i rannsakning, men ej i

domen öfver en student Tidblad, pä hvilken stadsfiskalen yrkat

ej ringare straff, än att han skulle »mista lif och gods sitt». Han
hade nämligen »flera resor oqwädat Brandwakten, under det de

i sin tienstgiöring warit stadde», ropat »korfwar» åt dem, sett en

i ansiktet och »under förewänning, som wore han hungrig, frågat

efter korf». Den åtalade hade förut en gång för dylikt tilltag blif-

vit dömd till döden, men genom kungl. nåd fått straffet ändradt

till 8 dagars vatten och bröd; nu dömdes han af konsistorium till

'^rclegatio in perpetuum ciim ignorninia>'>

.

o

Ar 1769 är anmärkningsvärdt genom det vidlyftigaste af alla

disciplinära mål, hvilket ock är egendomligt därigenom, att LlNNÉ
däri uppträdde både som domare och vittne. I Rosensteinska
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huset hade bröllop hållits för en tjänstflicka, och bland gästerna
befann sig äfven LiNNÉ. Därvid inställde sig ock några objudna
studenter, utklädda och maskerade, samt tillställde något trassel,

men man var vid den tiden så van vid dylikt ofog, att ingen lade

synnerligen vikt därvid. Ingen anmälan därom gjordes hos rektor,

och hela saken hade nog fått passera oanmärkt, om ej en »wecko-
skrift. Posten kallad», omtalat »det oskickeliga lefwerne och oan-

ständiga upförande, som en del Studerande wid Kongl. Acade-
mien i Upsala, til deras ewärdeliga wanheder, så uppenbart för

någon tid sedan å daga lagt».^ Härpå följde ett skarpt bref från

kanslern, som fordrade den strängaste undersökning. Och sådan

uteblef ej, utan hölls under 19 länga sammanträden, för- och efter-

middagar, så att föreläsningarna måste inställas. Resultatet blef

ett sannskyldigt »tant de bruit pour une omelette»; det bestod

nämligen i så godt som intet annat än en utförlig skrifvelse till

kanslern.

Förra hälften af året 1772 utmärkte sig särskildt för student-

bråk. En, som öfverfallit brandvakten med okvädingsord, slag

och stenkastning, dömdes att »mista lif och lösöre»; tvenne hans

kamrater, som sökt hindra hans gripande och tagit saxen från en ^

brandvakt, fingo 12 dygns fängelse vid vatten och bröd. — En
annan student hade nattetid ofredat öfverjägmästaren O. RUDE-
BECK och hans son, »skuffat och omkullstött dem och till slut

afhändt Herr Öfwer Jäg-Mästaren dess Slädbåga och den behållit».

Som han redan förr två gånger varit åtalad inför konsistorium,

dömdes han nu till tre års relegation. — Kort därefter inkom

rapport om ett oväsende, som en flock studenter och skolgossar,

anförda af en underlöjtnant och en kornett, föröfvat medelst skrän, -

sönderslående af fönster, okvädingsord, »hotelser att giöra blod-

bad med wachtmästaren och wachten», våldsamt inträngande i

vaktmästarens rum, »så att hustrun nu aldeles måst intaga sängen»

till följd af skrämsel, samt »åtskilliga wåldsamheter både på por-

ten och luckorne». En af tumultuanterna, studenten GrundÉN,
som kort förut af rektor varnats, emedan han befunnits »i flock

och farnöte ute på gatorne ibland dem, som wilja oljud och wåld-

samhet åstadkomma», hade »sig instält i förstufwan och efterfrågat,

om korfwachten wore inne» samt genast blifvit insatt i häkte, där

han fick kvarsitta under rannsakningen, som genast med stor grund-

lighet företogs. Härtill manades ock konsistorium af en skrifvelse 7

från kanslern, hvari denne säger sig »med oro inhämtadt det^^,

Cons. prot. ’7^9- ^1
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owäsende, som af den Academiska ungdomen blifwit föröfwat,

men ock tillika med nöje ansett den alfwarsamhet, hwarmed Cons.

Acad. det samma beifrat såsom högst nödigt att i sin början qwäf-

was -till förekommande af widare fortplantande».^ Vid domens af-

kunnande drabbades ofvannämnde GrundÉN af hårdaste straffet.

Han förklarades nämligen hafva »förvverkat lif sitt», men tillika fram-

hölls såsom '»miiigaiitiay> hans ungdom och att han »gofwe hopp om
förbättring af sitt lefwerne, om han med lindrig näpst blefwe an-

sedd». Flera professoror ansågo ock, att 8 eller 14 dagars »fän-

gelse i proban» vore straff nog, och hofrätten var af liknande

mening, i det att den förvandlade dödsstraffet till 40 dir smt i

böter, hvartill tillgång fanns i det stipendium, som han innehade.

Det var under sådana bråkiga tider, som Linné senare half-

året 1772 för tredje gången förvaltade rektoratet. Detta blef all-

deles ensamt i sitt slag, ty »ingen Student blef anklagad, ingen

hade spelat, ingen vvarit masquerad, intet oljud försports, aldrig

så tyst hade man tillförene hördt någon Termin». Att den här-

till väsentligast bidragande orsaken var den vördnad och kärlek,

som studenterna hyste för den gamle LiNNÉ, därom kan ej råda

ringaste tvifvel. Sedan han under öfliga ceremonier nedlagt rekto-

ratet, gaf den allmänna tillfredsställelsen med den förr ohörda till-

dragelsen sig luft på flera sätt. »Alla Nationer gingo deräfter

tillsammans, deputerade sina Curatores att hos LiNNÉ aflägga

tacksägelse, och genom dem begärte att få trycka Rectors-talet».

Och kanslern, som genom det vid rektorsombytet utfärdade pro-

grammet »med särdeles hugnad inhämtat den Academiska ungdo-

mens berömliga upförande» och därför hyste hopp »att framgent

se sitt bekymmer så angenämt lättas», framhöll i bref (den

till den nye rektorn, »huru nu mera ingen anledning gifwes att

klaga öfwer nocturnce grassationes et compotationes
^

tesserarum

chartarumque lusus et personatc^ faciesy)}

Dessa glada förhoppningar blefvo dock snart svikna. Redan
nästa halfår var bråket i full gång; både många och långa rann-

sakningar ägde då rum rörande ett våldsamt uppträde, då flera,

olika nationer tillhörande studenter gjort sig skyldiga till oljud,

stenkastning, fönsterinslagning, åkdons kullvräkande, fönsterluckors

aflyftande, »timmer stockars kastande» m. m., hvartill kom, att

de »kallat Brandwachten för korfwar, Canailler och Bakelsebestar».

Och härmed var man åter inne i de gamla hjulspåren.

’ Cons. prot.
”/s 1772.

Nattligt bråk och kringströfvande dryckeslag, tärning- och kortspel

Samt maskeringar.
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De hittills omtalade studentmälen, hvari LiNNÉ deltog som
j

domare, röra alla disciplinära förbrytelser, sådana som väl — i
j

synnerhet i forna tider — icke saknats vid något universitet.
j

Utom dessa förekommo äfven andra, såsom skuldfordran, kortspel,’ !

slags- och lägersmål m. m., på hvilkas afgörande LiNNÉ, liksom
i

hans ämbetsbröder, fick offra mycken tid, som vida bättre kunnat
j

användas. Stundom gällde det ganska allvarliga saker. Så t. ex.

deltog Linné (1755) i domen öfver studeranden H. SiLFVER- ,

NAGEL, som vid Rotebro ihjälslagit en dräng, af hvilken han ^

blifvit öfverfallen. Domen lydde på half mansbot och uppenbar i

kyrkplikt, men hofrätten frikände den tilltalade helt och hållet. L

— likaledes deltog han i de vidlyftiga rannsakningarna med den |n

genom Bellman bekante magister GÅSE, som (1746 och 1747)
'

upprepade gånger anklagades för misshandling af hustru och svär- ^

mor, fylleri, oljud m. m. Konsistorium tillät, att han »får under (

wakt gå hem och spisa», tills hans sak i hofrätten blifvit afgjord, i

och där dömdes han till 28 dygns vatten och bröd.

Fall, då akademiska lärare sutto på de anklagades bänk, sak- >

nades icke, om de än voro sällan förekommande. Ett sådant var ;j

det uppseendeväckande åtal mot JOH. IHRE, som framkallats genom r

en till Kungl. Maj:t af biskop LUNDIUS ingifven »Beswärsskrift» med y

anledning af ett af sagde professor utgifvet program. Det för- i

menades nämligen, att däri vid framställning af förhållandet mellan u

den naturliga och den uppenbarade religionen en så stor betydelse r.

hade tillerkänts förnuftet, att det strede mot de af ortodoxien
f;

fastslagna dogmerna. Konsistorium, som blifvit ålagdt att härom n

yttra sig, instämde till alla delar i ett af teologiska fakulteten af- t

gifvet betänkande, hvari ett ogillande, om än i ganska försiktiga h
ordalag, uttalades, hvarjämte yrkades, att för framtiden borde fc

»philosophiska faculteten icke hafwa eller taga sig frihet at handla ^

om the uppenbarade sanningarne med philosophisk skrifart och 3

method». Endast N. Wallerius och LiNNÉ uttalade i viss |i

mån afvikande meningar, den senares bestående däri, att han an- ii

såg Ihre bort få afgifva påminnelser med anledning af teologiska i

fakultetens betänkande, innan konsistorium uttalade sin åsikt; han

' 1 Beträffande utgången af ett sådant mål (1761) var Linné särskildt in- r

tresserad. En af hans lärjungar, en minderårig student från Wiborgs län, W
hade af en äldre kamrat blifvit lockad till spel och därvid till denne förlorat p
»ett Cattuns sängtäcke, sex st. fina skiortor, ett flaskfoder och 450 dir kpmt». ^
Den vinnande dömdes till fängelsestraff, den tappande att böta 20 dir smt ^
till Nosocomium. Linné röstade för att den förre skulle dessutom betala i b

rättegång.skostnaderna. :



223

borde »höras, huru han sina egna ord förstodo, hälst jag är nog-

samt öfwertygad, at en Professor, som sig så ganska mycket i

lefwerne och erudition distinguerat, ofelbart aldrig wiljande och

wetande måtte sökt at stöta några satser, som warit uti Guds

rena ord oss uppenbarade; igenom hwilket medel äfwen saken får

det ljus hon bör». ^ Denna hans uppfattning delades ock af kans-

lern, som återremitterade handlingarna till konsistorium, som

skulle kommunicera Ihre desamma. Fortsättningen af denna

tvist, som slutade med dennes fullständiga seger, ligger utanför

en lefnadsteckning öfver LiNNÉ.

Ett annat mål, som alstrats af skuggrädd omvårdnad om kyr-

kans dogmer, var det, som anhängiggjordes mot Anna Maria
LenngRENS fader, magister »Docens uti eloquentien» M. Malm-
STEDT. Redan 1753 hade filosofiska fakulteten förbjudit honom

att meddela undervisning på grund af »Zinzendorfiska willome-

ningar uti den evangeliska läran», men det oaktadt hade han »in-

timerat den Academiska ungdomen till private Föreläsningars af-

hörande». Fakulteten hade då låtit »genom offentligit anslag antyda

samtel. de Studerande, det de tills widare af Mag:r Malmstedts
underwisning i någor måtto sig icke betjena». Detta ansåg kon-

sistorium ej vara tillräckligt, utan han förekallades, förhördes och

fick en skarp skrapa. ^ Sju år därefter anmälde Upsala domkapi-

tel, att domkapitlet i Karlstad »gifwit wid handen», att han »gjort

sig misstänckt för afwägar i religionssaker», samt önskade veta,

om han »från dessa misstankar welat och kunnat sig befria». Han
hade ock »för brott emot religions Stadgarne fiscaliter blifwit an-

klagad», emedan han hållit »olofl. sammankomster till andagts ut-

öfwande flere personer emellan i private hus». Vid ärendets slut-

behandling förenade sig Linn^US och tre andra professorer om
ett gemensamt votum af innehåll, att Malmstedt icke »med
halfwa, mindre fulla och tillräckeliga bewis blifwit öfwertygad att

hafwa hwarcken hyst och utspridt willosatser i religionen eller i

sin Gudagtighets öfning felat emot Lag och Kongl. Förordnin-

gar. . . , Det är en märkelig skillnad emellan lofliga och olofliga

sammankomster. De förre mena wi wara sådane, som utom den

allmänna och offenteliga Gudstjensten i kyrckorne kunna ske på
all rum, då därwid är rent upsåt att underhålla sin andagt och be-

fordra Guds namns ära, äfwen hos andra. De senare supponera

kätteriers hemliga utspridande ibland de enfaldige. . . . De förra

^ Cons. prot. ^‘

7io

* Cons. prot. ’V,. 1753.
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äro grundade i Guds ord . . . och nyttiga ibland medborgare, som
derigenom kraftigare, än genom hot, witen och straff, beredas till goda
undersåtare», hvarför de ock »aldrig kunna i någon Lag wara för-

budne». På grund häraf röstade de för Malmstedts frikännande,

men funno dock »nyttigt» att uppmana honom att ej »med några

slags sammankomster till andagts utöfwande i närwaro af främ-

mande folck sig befatta, så kärt honom är att wid sine Academiske
privilegier warda bibehållen». Meningarna voro i konsistorium de-

lade, men domen fälldes dock i öfverensstämmelse med LiNNÉS
och hans meningsfränders yrkande och blef sålunda mera frisinnad,

än man med den tidens strängt högkyrkliga åsikter haft anledning

att vänta.
^

Ett mål af helt annan art gällde prosektorn Jac. Gabr,
Rothman, hvilket särskildt för LiNNÉ var så mycket obehag-

ligare, som denne var en son af LlNNÉS gamle lärare och välgö-

rare,^ och dessutom Linné var nödsakad att ex officio uppträda

såsom angifvare. Då ROTHMAN ännu två månader efter permis-

sionstidens utgång ej återkommit från en utländsk resa, ansåg sig

Linné skyldig att (den 1751) i konsistorium hemställa,

»om man längre utan answar kunde underlåta att bemälde ROTH-
MAN, såsom Academiens löntagare, til thes sysla hemfordra». Man
åtnöjde sig dock med att härom underrätta kanslern samt att upp-

repade gånger uppmana ROTHMAN att återvända för att sköta

sin tjänst. Då han emellertid fortfarande tredskades och under-

visningen 1 anatomi däraf blef lidande, ansåg sig LiNNÉ, ånyo de-

kanus, den i 755 nödsakad att påminna om att ärendet borde

komma till slutligt afgörande. Så skedde ock den LiNNÉ,

J. G. Wallerius, Strömer m. fl. ansågo, att han »bör mista

sin tjenst och återbära hela sin lön med ränta», men majoriteten

dömde honom blott till tjänstens förlust och lät honom behålla

både den lön och de stipendier, som han under sin frånvaro

uppburit.

Under de senare åren af LlNNÉS professorstid gaf hans äm-

betsbroder N. Christiernin, både som kärande och svarande,
O

anledning till en hel mängd tidsödande öfverläggningar. Ar 1771

blef han först anklagad af kommerserådet A. Nordencrantz för

* Cons. prot ^®/i> V.!)

® Under en del af sin studenttid vistades han i Linnés hus, uieu visade

sig därför föga tacksam, såsom framgår af de hätska, på pigskvaller o. s. v.

byggda skildringar, som han efterlämnat. — Från utlandet återkom han först

1762 och uppträdde sedan såsom en så hänsynslös politisk skribent i möss-

partiets tjänst, att han af fruktan för hattarna, då dessa åter kommo till

makten, för någon tid r}mide ur landet.
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yttranden i »en af Trycket utgifvven skrift, NordenCrantzes Fi-

nance Systeme kallad», och sedan af kaptenen A. Gedda, eme-

dan han »rubricerat några af Herr Capitainen utgifna anmärck-

ningar wid Herr Professorens hållna Inträdes tal såsom lögnacktige

och smädande m. m.», hvaremot Christiernin framkom med den

»imputationen, att Herr Capt. Gedda skolat falskeligen beliugit

Herr Profrn för det hederwärda Bonde Ståndet». I bägge fallen

gjorde konsistorium visserligen ej processen kort, utan använde

därpå öfvernog af tid, men resultatet blef dock, att det fann » icke

tillständigt wara, att nu mera ... [därmed] sig widare befatta»,

emedan konsistorium ej vore rätta forum. Anmärkas må, att LiNNÉ

i båda frågorna till protokollet uttalade sin särskilda mening an-

gående deras formella behandling.

Såsom kärandepart uppträdde CHRISTIERNIN (den 1773)

mot sin ämbetsbroder Melander, såsom den där »utfarit i för-

klenliga omdömen och missfirmeliga utlåtelser» öfver hans votum

beträffande en bråksam students bestraffning. Förgäfves önskade

Melander förlikning, på det att ingen »skulle få ny anledning

at afmåla hela Academiska undvisningswärket med de swartaste

färger»; förgäfves försökte konsistorium »med de ömaste förma-

ningar» att förmå CHRISTIERNIN till försonlighet, men denne för-

blef obeveklig, fordrade offentlig afbön m. m. Efter vidlyftiga

replikskiften under trenne sammanträden afklippte majoriteten,

hvaribland LiNNÉ, ärendets vidare behandling genom att förklara

konsistorium obehörigt att i saken dömma.

Det återstår nu att nämna några ord om de mål, hvari ett

par af exercitiemästarna voro inblandade. Den ene af dem, stall-

mästaren J. L. Ekelund, gaf genom sitt alltför intima förhållande

till en bagardottcr anledning till en årslång process, fylld af de

snuskigaste vittnesberättelser, från hvilken LiNNÉ i början på grund

af sin Skåne-resa lyckades befria sig, men som till sist under hans

rektorat (1749) afgjordes, och detta på ett för båda parterna syn-

nerligen tillfredsställande sätt. Ansvarsyrkandena mot Ekelund
fingo nämligen förfalla, sedan kvinnan »genom et anständigt gifter-

mål [med en annan] blifwit upprättad».

Mera outtröttlig än denne var hans ämbetsbroder, den förr (del.

II s. 206) omtalade director musices Engelhardt, att förse kon-

sistorium med öfverläggningsämnen, ofta med komisk anstrykning.

I början synes LiNNÉ hafva varit honom bevågen, att döma
däraf, att han var en af dem, som (1743) förordade EngELHARDTS
val till organist vid domkyrkan, »effter här är et stort Orgelwärk»,

som han vore skicklig »at regera», och emedan han därigenom

Linné. II. 15
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skulle blifva »mera upmuntrad at sköta Alusiquen». I.ängre fram

(1761) förklarade däremot LiNNÉ (jämte tre andra), då konsistorium

gaf honom 100 dir smt i lönetillägg, sig vara »af den tanken, at

han kan wara belåten med hwad han redan fått». Alen också

hade gång efter annan tvister mellan honom och kapellisterna

m. fl. uppstått, och en gång hade konsistorium t. o. m. måst utse
j

trenne delegerade, af hvilka LiNNÉ var en, för att jämte dom-
;

kyrkorådet vidtaga nödiga åtgärder, för att musik i kyrkan under
]

julhelgen ej skulle saknas. Dessutom hade han (1748), emedan
en kyrkan tillhörig »bassviol» blifvit »honom frånnarrad» för att

jä

användas på Academien vid en »oration öfwer Hans Kongl. Alajits |
födelsedag», underlåtit att sagda dag göra musik i kyrkan, liksom

jj

han ock på samma grund, trots upprepade tillsägelser af rektor, t

vägrade »pukornas och trompetternas utlemnande ... til den Ad^usi-

que, som på Hans Kongl. Höghets födelsedag wid orationsacten

skulle uppföras» — åtskilliga andra fel och försummelser att förtiga.

An ytterligare måste med några ord omtalas de rannsakningar,

som, alltid med minutiös noggrannhet, ägde rum rörande förseel-

ser och brott, som begåtts af dem, som vid akademien ägde »laga

försvar», samt deras hustrur, barn och tjänare. Det hade ej varit

underligt, om LiNNÉ tyckt sig »wara till annat nämnd», än att —
såsom han nu måste underkasta sig — sitta till doms öfver ett

par hvarandra okvädande hustrur, eller öfver vaktdrängen, som i

fyllan och villan borttappat nyckeln till »probban», eller öfver en

ung dräng eller snarare pojke, som ville bryta förlofningen med
en giftassjuk, gammal käring m. m., för att ej tala om slagsmål,

barnuppfostringshjälp och de ofta förekommande lägersmålen med
den nästan normala påföljden, att mannen på grund af nekande

frikändes, men kvinnan dömdes till böter och »hemligt skriftermål

i sakristian». T. o. m. såsom vittne blef LiNNÉ en gång (den

^Vi2 ^759) inkallad, nämligen då två vid botaniska trädgården

anställda arbetare beskyllde hvarandra för okvädingsord, vedstöld

m. m. Därvid skötte han emellertid sitt värf såsom vittne så, att

han i stället blef fredsstiftare.

Alltid gällde det dock ej dylika småting, utan Linné måste

t. o. m. deltaga (den K67) i fällande af en dom, att en

kvinna för barnamord skulle halshuggas och å båle brännas, hvilken

dom ock antagligen gick i fullbordan. Barnfadern dömdes där-

emot till 20 par spö, böter och enskild skrift, hvilket LiNNÉ och

några andra ansågo vara för hårdt och yrkade endast böter, »eme-

dan förfarenheten intygar, att de skymfligare straff oftast hafwa

den wärckan, att delinquenten ej allenast icke förbättras, utan ock
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blifwer aldeles fördärfwad, sedan han af ingen skam och blygsel

widare kan hållas tillbaka». — Genom tillfällig frånvaro från staden

slapp däremot Linné att deltaga i en annan dödsdom, då en

arbetarehustru (1766) dömdes att »mista lif och hängas», emedan

hon under en eldsvåda begått »nidingsstöld» af en gammal kattun-

kofta. — Däremot torde Linné genom sitt vittnesmål (den

1760) rörande fosterfördrifning hafva förekommit en dylik dom.

Han och hans ämbetsbroder AURIVILIUS voro härutinnan oense,

men sedan LiNNÉ inkallats som vittne och med ed bekräftat sin

åsikt, blef den anklagade på grund häraf och af sitt ihärdiga ne-

kande alldeles frikänd.

Jämsides med konsistorii rannsakande och dömande verk-

samhet gick dess ledande och lagstiftande. Denna kräfde dock

ej så mycken tid och öfverläggning, hvarför ock redogörelsen

därför kan blifva helt kort, i synnerhet som det mesta häraf, af-

seende studenternas flit och seder, meddelades dessa genom nations-

inspektorerna, hvarför vi återkomma därtill, då fråga blir om LiNNÉ

.såsom inspektor för Smålands nation. Vi åtnöja oss därför här

med att omtala ett enda, för dåtida uppfattningar betecknande

ärende, som föranledde till ett enhälligt beslut af de akademiska

myndigheterna.

Synnerligen skadliga ansågos den tiden teaterföreställningar

vara. Den 1758 beslöt därför konsistorium (äfven LiNNÉ deltog

däri) hos kanslern anhålla, att han ville utverka förbud häremot,

»på thet icke jemwäl hädanefter, äfwen som under then förflutna

Höst Terminen försports wara skedt, åtskillige unge Studerandes

både tid och penningar i så måtto måtte frucktlöst för them nu

förspillas». Och än mera, fastän då något sådant förbud ej fanns,

beslöts inkallande af akademiräntmästaren NOBELIUS för att näpsas

genom »tjänlig föreställning» eller »efter omständigheter», därför

att han åt »Swenska Comoedianter» uthyrt rum. Resultatet af

detta konsistorii initiativ blef en kunglig förordning af den

1759, innehållande »förbud emot både Comoediers eller andre skåde-

spels anställande så under, som emellan Terminerne, både här och

i alla andra städer i riket, hwarest Academier och Gymnasier äro

anlagde».^

Om således konsistorium i förhållande till studenterna mest

uppträdde näpsande och varnande, kunna dock dess protokoll äfven

berätta om tillfällen, då studenterna i professorerna funno nitiska

försvarare. Så t. ex. 1748, då magistraten med anledning af råd-

^ Cons. prot. *

7^ 1759.
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Thee- och CafFéhiisnäringen, finner sig intet hafwa then ringaste

afsättning», emedan både akademistatens ledamöter och studen-

terna »samma slags dryck bruka skola, utan at the sig thertil

angifwit och taxera låtit», hvarvid särskildt ifrågasättes, huruvida

studenterna »äga frihet hålla Thée- och Caffekokerskor». Konsi-

storium tog obetingadt studenternas parti, och dess svar blef myc-
ket snäsigt. Beträffande beskyllningen mot studenterna förklara-

des kort och godt, att det var konsistorium »aldeles okunnigt om
och huru wida sådant kan wara förelupit», och f. ö. yrkades an-

svar på rådmän Kähler för hans »förgripliga insinuationer» och

»otidiga företagande».

Omnämnas må ock några prof på välvilja och tillmötesgående

mot enskilda medlemmar af studentkåren, vid hvilkas afgörande

Linné lade sitt tungt vägande ord i vågskålen. Så var förhål-

landet den /^2 059 )
då det öfverlades om, huruledes utgången

af examen skulle tillkännagifvas för dem, som examinerats för

inträde i Kungl. Majrts och Riksens Höglofl. Collegier, »på det,

om någon befunnits i sina stycken nog svag, och derföre icke kunde

adproberas, [han] ej måtte blifwa dymedelst altför mycket mod-

fäld och nedslagen». Genom LiNNÉS utslagsröst (han var nämli-

gen då rektor) beslöts, att de examinerade skulle hvar för sig

hemma hos rektor erhålla besked om examens utgång och så-

lunda ej behöfva i vittnens närvaro få kännedom om sitt ne-

derlag.

Såsom betecknande för LiNNÉS faderliga välvilja mot stu-

denter, äfven om de ej hörde till hans egentliga lärjungar, kan jemväl

följande tjäna. Enligt ett par kanslersbref af 1764 skulle ingen få

aflägga examina till rättegångsverken eller Bergskollegium, som

ej ett år förut aflagt nöjaktigt latinskt skrifprof. Denna bestäm-

melse hade råkat i glömska, men i december 1775 yrkade pro-

fessor Sleincour dess ordagranna åtlydnad, hvarigenom flera

anmälda skulle hindras från examens afläggande. Häremot oppo-

nerade sig Linné på det ifrigaste, ty »det wore icke Consistorio

Academico tilständigt at wägra examina, när de begäras, hälst

ungdomen ändock altid qwarhålles wid Academien, til dess den

wunnit tilbörlig mognad i Studier, då på sätt, som altid skedt,

de improberas, hvvilka wid examen befinnas äga mindre tillräcke-

lige insikter». Denna hans åsikt segrade ej, men så mycket ut-

rättade han dock, att konsistorium visserligen vägrade dem till-

träde till examen, som samma (höst-)termin skrifvit latin, men

medgaf detta åt dem, som fullgjort detta prof näst föregående
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(vår-)termin, »ehuru de icke heller aldeles upfylt förordningens

stadgande».

Af det redan anförda torde lätteligen framgå, att konsistorii-

göromålen för samtliga professorer måste varit besvärliga och tids-

ödande, men detta gällde i ännu högre grad om den, som inne-

hade rektoratet. Denna befattning gick då i tur och ordning

bland professorerna och innehades ett halft år, hvarefter nästa

hal får följde prorektoratet, hvarmed under en del af LiNNÉS pro-

fessorstid var förenadt ordförandeskapet i Consistorium minus.

Linné blef trenne gånger Rector magnificus, nämligen förra hälf-

ten af 1750 samt senare hälfterna af 1759 och 1772, hvarvid han

medelst iklädande af rektorsmanteln och under öfriga, häfdvunna

ceremonier högtidligen installerades i sin värdighet. Vid omedel-

bart därpå följande konsistorii-sammanträde höll han, såsom bru-

ket kräfde, ett »wackert» eller »anständigt» tal, som af Reve-

rendissimus Procancellarius eller domprosten på lika sätt besva-

rades.

Att Linné var en nitisk och kraftfull rektor, därom vittna

konsistorii protokoll, och han vann ock såsom sådan sina sam-

tidas erkännande. Själf en vän af ordning och reda i alla för-

hållanden, tvekade han ej ingripa, då han fann missbruk eller

försummelser i ett eller annat afseende börja inrota sig.

De viktigaste ärenden, som under dessa hans rektorat före-

kommo till behandling, hafva redan i det föregående blifvit om-

talade; här må dock tilläggas ett och annat, som kan tjäna till

att belysa den brokiga mångfald af ärenden, delvis rena bagatel-

ler, hvaråt LinnÉ måste ägna en särskild uppmärksamhet. Vi

inskränka oss härvid till hans första rektorat (den 14 dec. 1749

—‘Vs 1750).

Redan vid det första sammanträde, då LinnÉ fungerade så-

som ordförande, framförde ingen ringare person än Reverendissi-

mus Procancellarius klagomål öfver att »then antagne Sotaren

icke gör thes skyldighet til fyllest»,^ hvarpå rektor fick i upp-

drag att göra honom allvarliga föreställningar. Detta befanns omöj-

ligt, emedan han afvikit från staden, hvarför LinnÉ i stället må-

ste »accordera med en annan, wid namn Jan Nykommen, som

’ Ett motstycke härtill bildar Kijngenstiernas klagan (förmodligen

på hustruns vägnar), »huruledes slagtarne här i staden, wid tillfälle at

Rian hos them welat handla, påstått, thet ett wisst quantum borde köpas».

I^et beslöts, att detta ».slagtames olagliga påstående» skulle för magistraten

anniäla.s. (Cons. prot. '*/» ^74‘^-)
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I
lofvat sota för Academie Staten för 400 dir kpmt årligen». Sedan
märkas bland annat följande ärenden: utrönande af en nykonstruerad,

för universitetets tegelbruk afsedd »lerbräckas» duglighet; val af I

delegerade för att jämte magistraten »medelst bestigning i tornen

inhämta, huru wida thet för wårds wäktaren kan wara möjeligit
|

att uti tornen hafva sitt tilhåll»; skärpta bestämmelser till före-

kommande af eldfara; anställande af orationer på »Hans Kongl.

Höghets hugnerika födelsedag» och »Hennes Kongl. Höghets för-

låssningsdag», med uppdrag åt rektor att anskalTa musik, då Direc-

tor musices var sjuk; åtgärder med anledning af att LiNXÉ verk-

ställt beslag på 6 stycken »logtiljor», som han påträffat olofligt

afverkade på akademiens skog; stäfjande af den oseden, att djäk-

nar lämna gymnasierna och försöka utan behöriga testimonia blifva p

inskrifna vid universitetet; uppdrag till rektor att tilldela dem en 1

allvarlig skrapa, som vid en disputationsakt »sig med opponerande

förgått»; ingripande mot magister Chydenius, som i Lärda Tid-' .
-

ningar »anfört, att han uti Natione Ostrobotniensi giort några i

ändringar med bemälte Nations exercitia, såsom ock otjänligitwis .
-

utlåtit sig om Metaphysiquen». Och dessutom en massa eko-

nomiska och landtmäteri-ärenden, stipendiitillsättningar, förmyn- •,

dar-förordnanden, kvarntaxor, spannmålsförsäljning och forsling,

donationer, understöd åt behöfvande, examina, befrielse från man- '

talspenningar, pass för utrikes resor m. m.

Att på liknande sätt uppräkna de allahanda slags ärenden, r

som förekommo till behandling under LiNNÉS tvenne andra rekto- v

rat, är öfverflödigt. ^ Däremot timade under dessa några händel- f

ser, som äro af sådan betydelse och gåfvo honom så mycket att b

göra, att de ej böra med tystnad alldeles förbigås.

I september 1759 ankom underrättelse, att Upsala skulle hug- g

nas af ett kungligt besök, och »wij fägna oss alla», skrifver LiNNÉ

till Bäck C^/q), »at snart fä se här en nådig konung, en wis Drot-

ning, en hurtig Arfprintz och en skiön Printzessa». Men då de väl

anländt och LiNNÉ såsomi rektor därigenom öfverhopades af om-

sorger och göromål, sjönk belåtenheten betydligt; då hette det: t

»hwad skulle Herrskapet här, så många blifwa en enda Biörns r

död?^ Hela wår stad i upbrot. Jag stackar, som ingen ting i

mindre kan än parlera, skall bära swinhufwudet, wara tahlman, orator »J

på academien, löpa åter poenal. Gud gifwe både Biörn och Elg .i

.
. . , J

’ Ett minne från det förra af dessa äger Upsala stad i den lilla stenbro.

som från Kvarngränden leder ned till Kvarnholmen. I en sten å densamma *|

är inhugget Linnés namn och årtalet 1759.

^ I programmet ingick ock en björnjakt i närheten af staden.
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och jägmästare vvarit loo mihl borta; jag har i,ooo myror i huf-

wiidet.»^ Allt gick emellertid på tillfredsställande sätt, och sär-

skildt kunde LiNNÉ glädja sig åt att de kungliga »woro rätt

nögda med Swenska Orationen».

En händelse af helt annan art var det buller, som uppväck-

tes af Peter Forskåls skrift om den Borgerliga F7'iheten. Filo-

sofiska fakulteten hade »för ämnets grannlagenhet» förbjudit dess

tryckning, Cancellie-collegium hade gjort detsamma, men Censor

regius i Stockholm hade påskrifvit sitt imprimatur

,

hvarför den

blef tryckt. Men »som nu Collegium denna skrifft uti flera af-

seenden funnit både anstötelig, farlig och förgripelig», fick rektor

(Linné) befallning att draga försorg, ej mindre om »at alla Exem-
plaren, som Auctor ännu kan i händer hafvva, warda honom från-

tagna, utan ock at jemwäl de, som redan kunna wara kringspridda

eller til salu utbudne, warda så mycket gjörligit är och med be-

hörig försigtighet indragna».

Det var säkerligen med allt annat än glädje, som LiNNÉ

, mottog denna befallning att ingripa mot en af sina allra bästa

lärjungar, men det tillkom honom intet annat än att lyda —
och detta gjorde han ock med sin vanliga raskhet. Genast

då han (den 30 nov.) mottagit befallningen, kallade han FORSKÅL
till sig och »tillhölt honom bekiänna, huru många exemplar af

sin Borgeliga frijhet, han ännu hade qwar, och huru många han

aflämnat och till hwilka», hvarefter han utsände flera personer att

»incassera alla de exemplar», hvarpå man fick spaning »antingen

genom Professor ForskåLS egen bekiennelse äller Bokförarens,

som dem föryttrat»." Några dagar därefter (den Y12) l^unde han

meddela, att 65 exemplar beslagtagits och afsändts till Stockholm,

hvarjämte han anhöll om ytterligare förhållningsorder, huruvida

kraftigare åtgärder skulle vidtagas för att utspionera, hvart en

del exemplar försålts, samt framtvinga deras utlemnande. Som
emellertid helt kort därefter hans rektorstid var tilländagången,

befriades han såväl härifrån, som från att gifva FORSKÅL »i sitt-

jande Consistorio alfwarsam föreställning» för »oanständig skrifart»

mot Cancelli-collegium.
^

Under LiNNÉS tredje rektorat (1772) inträffade GuSTAF III:s

revolution. Denna riksviktiga händelse gaf äfven honom åtskilligt

^tt göra, hvilket han dock med innerlig glädje öfver partilidelser-

nas kufvande och under glada förhoppningar för framtiden med

’ Bref till Bäck den -'/g I75i-

' Upsala Kansl. Emb:s Handl. 1759. (Riksarkivet.)

^ Cons. prot. *7., och
'

7 s
1760.



största nöje och ifver ombesörjde. Redan den 21 augusti beslöt

konsistorium pä hans förslag, att »Kongl. Academiens fägnad

öfvver den i Regerings sättet skedde lyckeliga ändring skulle komma
att tolkas med ett tal i Academien», då Gustavianum skulle illu-

mineras. Några dagar därefter (den 24) hade han sammankallat

universitetets lärare, tjänstemän och betjänte »att sin Tro- och

Huldhets Ed likmäktigt Eds formulairet icke allenast lifligen af-

^Ean äfven skriftligen författa», och följande dagar fortsattes

därmed, då ock de i staden varande studenterna aflade »med nit-

fullaste hjertan den förestafvade Eden». — Vid konsistorii-sam-

manträdet den i september meddelades, att rektor hos kanslern

gjort förfrågan, huruvida »underdånigaste tacksägelser och lyck-

önskningar till den genom Kongl. Maj:ts landsfaderliga huldhet

lyckeligen skedde förändringen och upplifwande af det lagliga

konungsliga wäldet och Rikets rätta frihet» borde till konungen

frambäras, men att denne »i nåder låtit förstå det icke åstunda».

— Den 19 september afhandlades frågan om behöfliga ändringar

i ämbetseder, emedan dessa »warit inrättade likmätigt den förra

Regerings Eormen, i flere betydande afseenden skiljaktig ifrån

den, som under den 2 1 sisthne aug. lyckeligen blifwit för ewärde-

liga tider antagen, faststäld och beswuren». Och slutligen beslöt

man den 21 november att anmoda kanslern betyga Kungl. Maj:t

konsistorii underdåniga tacksamhet för gåfvan af ett exemplar »af

den sist beswurne Regeringsformen med andra derwid förefallne

Acter», hvartill sedan lades ett konsistorii beslut, att »ett foute-

ral» skulle göras till sagda exemplars sorgfälliga förvarande.

Ett annat evenemang under detta rektorat var den nyut-

nämnde universitetskanslerns, riksrådet grefve C. RUDENSCliÖLDS,

besök i Upsala för att taga kännedom om åtskilliga akademiska

ärenden, hvarvid LiNNÉ hade att ombestyra och öfvervaka,

att han mottogs med behörig pomp och ståt. Så skedde ock:

vid Elottsund möttes han af rektor och dekanerna, och vid sitt

inträde i konsistorium hälsades han med ett svassande tal af

Linné, som beklagade, »att, då lotten then samma [= wår aller

ödmiukaste tacksamhet] att förklara uppå mig fallit, som med det

aldrarikaste förråd af tacksamhets tankar är understöd, jag kän-

ner then största brist uppå nog bequäma ord them att uttrycka».

Härtill kommo andra högtidligheter, och att det ej sparades pa

universitetets medel för att göra dem rätt imponerande, kan man

finna däraf, att ensamt »trompetarne» fingo 144 dir kpmt »för

.sitt hafda beswär med Musiquen under Hans Excellences lllustris-

simi Cancellarii höga närwarelse».

I
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]\Ied det redan sagda, huru vidlyftigt det måhända förefaller,

har allt det besvär, som Linnés ledamotskap i konsistorium med-

förde, icke angifvits. Det är nämligen ett välbekant faktum, att

om någon i allmänna värf visar intresse och dugande förmåga,

så undgår han näppeligen, att uppdrag af allahanda slag hopas

på honom. Så var ock förhållandet med LiNNÉ. I vissa fall

synes det helt naturligt, att konsistorium vände sig till honom

för erhållande af behöflig hjälp, såsom t. ex. dä kanslern (den

"Vi ^75^) ålagt detsamma att »draga försorg, det en beskrifning

här wid Kongl. Academien må utarbetas angående Planteringar . . .

hwarefter inbyggarne kunde kännas skyldige planteringar att an-

ställa». Såväl Linné som Berch åtogo sig att författa dylika

beskrifningar och aflämnade dem äfven kort därefter, men då de

i augusti ännu icke kommit kanslern till handa, fann denne .sig

föranlåten att göra påminnelse härom. Sagda afhandlingar blefvo

då föremål för ett ifrigt, men fåfängt efterletande, och alltså måste

»detta ärende till ny öfwerläggning ofördröjel. företagas»,^ d. v. s.

Linné och Berch fingo skrifva nya memorial om saken, hvilka

redan den voro färdiga och den föredrogos i konsi-

storium, hvarefter de ofördröjligen insändes till kanslern, åtföljda

af Linnés tvenne disputationer Fruteium Suecicum och Arbo7'e-

tum Suecicum (1758 och 1759).

Lika naturligt förefaller det ock, att när drottning LoviSA
Ulrika 1767 skulle besöka Upsala och med anledning däraf det

blef fråga om, huruvida »i någon af vetenskaperna nya rön och

upfinningar, som kunde tilskynda Hennes Kongl. Maij:t nådigt

nöije, wore wid detta tilfället at upwisa», så framhölls, att LiNNÉ
och J. G. Wallerius, »hwilka egenteligen tilkomma, at uti alla

Naturens Riken undersöka dess inre art och wärkningar, därom

äro ganska sorgfälliga». Med anledning häraf förklarade »de för

största förmån skatta at, hwar för sig i sine Lärodelar, få wid

detta höga och glada tillfället förete sådant, som i underdånig-

het förmodas kunna bidraga til Hennes Kongl. Maij:ts höga ro

och nöije».

Lätt förklarligt är än vidare, att, då uppvaktning hos den

ene eller andre af rikets höga skulle göras, konsistoriet ej ville

bland de deputerade sakna den man, som i främsta rummet för-

länade glans åt universitetet. Därför var han ock med, då Hen-
- nes Kungl. Llöghet den ^Yg 1744 skulle hälsas vid länsgränsen

(»kommandes skiutsen, med det mera, at betalas af aerario»); då

Coii.s. prot. >760.
1
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1759 till kanslern öfverlämnades en öfvcr honom slagen medalj;

då 1760 den nj^valde kanslern i Stockholm uppvaktades; då på-

följande år ny uppvaktning hos densamme gjordes; då 1764 en

öfver kronprinsen-kanslern slagen medalj till honom öfverlämna-

des; då 1767 tacksägelser på Ekolsund framfördes till kronprin-

sen för en värdefullare gåfva till biblioteket; då universitetet 1771

frambar sina vördnadsbetygelser vid konungens återkomst till

Sverige o. s. v. Likaledes var han en af dem, som på tillsägelse

af kronprinsen utsågos att, då »en fransysk Duc, ROCHFOUCAULT»
1769 besökte Upsala, »med Latinskt tal emottaga och honom
sedermera med underrättelser wid det, som här kan wara at bese,

til handa gå».^

I samband med LiNNÉS akademiska läroverksamhet stodo

f. ö. sådana uppdrag som inspektorat öfver Kåhreska och Falken-

bergska stipendierna, äfvensom under vissa tider, öfver de kung-

liga stipendierna inom medicinska och juridiska fakulteterna. Där-

emot vill det synas, som om han kunnat hafva bättre användning

för sin tid, än att gång efter annan såsom »brandmästare» eller

»brandsynsförman» vandra omkring, ej blott i Svartbäcksroten, där

han själf var boende, utan ock såväl i Kungsängs- som FjärdingSv

rotarna, för att undersöka eldstäders och brandredskaps beskaffen-

het hos där boende, under akademiens jurisdiktion hörande perso-

ner. Bland andra extra uppdrag kunna f. ö. nämnas anskaffande

af utländska tidskrifter och prutning på priset för desamma, be-

siktning och inventering vid akademistallet, inventering af det s. k.

konstkabinettet, tillsyn öfver boktryckeriet, direktörskap vid akade-

miens fattigkassa, biläggande af tvister med akademibönder, ut-

syning af ekar till fällning m. m.

Sammanlägga vi nu allt det ofvan anförda, så torde däraf

ovedersägligen framgå, att LiNNÉ äfven såsom konsistorii-ledamot

spelat en ganska betydande roll, och att han fullgjort äfven dessa

sina ämbetsåligganden pä ett sådant sätt, att han väl kan tjäna

till föresyn för andra, äfven sådana, hvilkas tid på långt när icke

är så upptagen af andra, maktpäliggande göromål.

Cons. prot. 7;
1769-1
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XIII.

LINNES förhållande till vetenskapliga samfund, författarskap och veten-

skaplig korrespondens. — Inspektorat öfver Smålands nation.

»Herr LlNN>3£US upkom» — så heter det i Vetenskapsaka-

demiens protokoll den 23 september 1741 — »och berättade, at

som han nu är sinnad at resa til Upsala och tänker därstädes för-

blifwa, så anhåller han, at Academien wille lemna honom [del] af

alla hädanefter inkommande Bothaniska rön och låta i tid weta,

när Academien wille, at han med någon observation skal inkomma,

inneshitandes sig för öfrigit i Academiens gunstiga åtanka. Herr

Presid. [J. Benzelstierna] försäkrade H:r LlNN^US däremot

tilbaka å Academiens wägnar, at så säkert efterkomma dess be-

gäran, som hon är angelägen om dess beständiga wänskap, och

önskade honom sluteligen en lyckelig resa.

Det kunde väl tyckas, att LiNNÉ härmed skulle upphöra att

vara den egentliga själen och driffjädern inom Vetenskapsakade-

mien, men så blef ingalunda förhållandet. Visserligen var det

endast sällan, som han fick tillfälle att bevista sammanträdena,

men hvilket varmt intresse han hyste för akademiens bästa, därom
vittnar den lifliga brefväxling, som han underhöll med denna själf

och dess sekreterare, P. Elvius och P. W. Wargentin, och

hvarigenom han, ända till dess ålderdomssvaghet och sjukdom lade

’ Skildringen af Linnés förhållande till Vetenskapsakademien stöder sig

lörnäniligast på dennas protokoll samt på bref till densamma och dess sek-

reterare, hvaraf ungefär 250 ännu finnas i behåll; åtskilliga äro däremot be-

visligen bortkomna.
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hinder i vägen, kraftigt ingrep i förefallande ärendens be-
handling.

^

Mesta tid och arbete kräfde granskningen af de till akade-
mien inlämnade afhandlingar, som till hans pröfning remitterades.
Dessa voio ej blott sadana af botaniskt, zoologiskt, medicinskt,
mineralogiskt, paleontologiskt och ekonomiskt innehåll, utan äfven

l

i

Per Elvius.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

en del, om hvilka man synes varit tvehågsen, hvilkens omdöme de .

borde underställas. Annorlunda kan man nämligen ej gärna förklara,

hvarför just LiNNÉ skulle vara den, som borde afgöra, huruvida
I

J

’ Efter flyttningen till Upsala 1741 t. o. ni. 1758 var lian tillstädes vid u

högst 17 sammanträden, under flera år vid intet. Sedan dröjde det ända till
|

den ^
7s 1769, då han infann sig, hvaröfver »akademien förklarade sin fäguad».

; .

Och därefter var det blott två gånger (den
^ 1771 och

,
i774)> som han

var närvarande. I
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akademiens handlingar skulle intagas sådana uppsatser, som

om en »lerplog, bestående i synnerhet i torfwens ristande i många

delar, innan plogen den omwänder», om Kaseklint i Östergötland,

»som hålles före wara sönderslagen eller klufwen af åskan», »rön

och försök"^ angående en besynnerlig, underjordisk fetma», »artiga

tankar om wilda djurs tämjande», om »twänne personers owan-

Efter oljefargsporträtt af F. Brander.

£

liga fastande och swåra tillfällen», om »sättet att utrota iglar och

fyrfotar ur rude-dammar», äfvensom »sparfwar och annan krams-

fogel», om maskar i hornen på får, om »försök at med skinnet på
Gåsefötter läka bensår» m. m. Allt detta granskningsarbete full-

gjorde han emellertid samvetsgrannt och utan dröjsmål. Oftast

blef väl resultatet häraf ett enkelt tillstyrkande, med eller utan

iiagra tillagda berömmande ord, men ej sällan kasserades hela af-

kandlingen, och härvid togs intet afseende till personen, utan vän-

ner och lärjungar bedömdes med samma stränghet och oväld som



alldeles obekanta. En sädan sträng kritik var ock den tiden väl
^

behöflig, dä välmenande, men okunniga och okritiska personer i

äflades att till akademien insända »rön» och »decouverter» af ringa
J

eller intet värde. »Stackars folk», skrifver med anledning häraf r

Linné, »de wilja ganska wäl, men ega ingen insigt i saken. Inga t

äro skadligare för wettenskaperna än semidocti [halflärda]; de upp-
j

fylla med pratke hela werlden, skrifwa mycket och kunna der med %

ej hjelpa wettenskapen, utan det i ooo andra sagt, tro de wara r

nytt.» Sädant ansåg han böra rubriceras säsom »endast sladder j

och lappri»; »kiäre Herrar, lätt oss ej komma fram med sådana «

Lappar, som hwar kierring wet tahla om». I andra fall ansåg

han sig väl ej kunna tillstyrka publikationen, men uppmanade till sfc

fortsatta undersökningar,^ och ännu oftare lämnade han råd och an- b

visningar till rättelser och tillägg, hvaraf författarne kunde betjäna

sig, för att deras afhandlingar måtte erhålla ökadt värde. Någon 5

gäng författade han ock själ f längre eller kortare tillägg, hvilka 1

sedan trycktes i samband med afhandlingarna.

Denna sofring af insända uppsatser, hvarpå han sålunda )

ansåg sig böra offra tid och möda, fruktade han dock skulle I

kunna medföra åtskilligt obehag från själfbelåtna författares sida^ i

hvilket han gärna ville undvika. Sina omdömen om de till honom t

remitterade handlingarna uttalade han därför ej i officiella skrif- ^

velser, utan i mera konfidentiella privatbref till akademiens sekre- i

terare, som sedan — utan att nämna LiNNÉS namn — kunde, t

där så behöfdes, meddela författarne de gjorda anmärkningarna, p

Mer än en gång anhöll han hos honom att »ej laga, att jag men- s

löst får owänner för min opartiska mening, ty man får nog owän- £

ner, utan att man söker sjelf upp dem; den är lyckeligast, som c

kan tiga och äta». Säkerligen var det ock på grund häraf, som (c

akademien ej alltid uttalade en direkt förkastelsedom öfver afhand- 9

lingar, hvarom LiNNÉ afgifvit ett »mindre favorabelt yttrande», \

—
’ Såsom exempel härpå kau anföras hans utlåtande om assessorn J. Hes- ii

SELii förslag att använda renlaf till födoämne under missväxt. Han hade t‘

smakat mjöl däraf och »funnit, att det hade en vidrig smak, som länge bet

på tungan, hvilket ingalunda är ett godt tecken till något aliment, hälst ska- K
paren satt smak och lukt till Lifmedicns för alla menniskor och djur. — Man

måste sannerligen gå caut [försiktigt], då det kommer an på så många men- St

niskors lif. Man bör ej heller slå i wädret ett medel, som kunde bibehålla så W
många menniskors lif; wid sådana är godt att ej förhasta. Man bör bygga B-

i detta, som allt annat, på försök. Det wore wärdt att samla detta i stor B
qvantitet, låta deraf baka mycket bröd; fråga hundar, swin och andra djur, K
som hafwa ren smak, hwad de tycka här om; låta fattigt folk få gratis; dock p
gå sakta, att man är i stånd hämma, der det skulle skada.» R
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emedan han funnit deras innehåll »wäl magert», utan i stället

beslöt, att de »lades til widare ad acta», där de ock för all framtid

fingo förblifva hvilande.

Det var emellertid ej endast som censor af andras afhand-

lingar, som han verkade för ett akademien värdigt innehåll i dess

utgifna skrifter, utan ock genom meddelande af egna iakttagelser.

Under sin Upsala-tid insände han ej mindre än 42 afhandlingar,

hvadan genom sammanräkning med 10 förut publicerade hela an-

talet af hans i Vetenskapsakademiens handlingar intagna uppsatser

uppgår till ej mindre än 52. De efter flyttningen från Stockholm

meddelade utgöras förnämligast af beskrifningar på förr alls icke

eller endast ofullständigt kända djur- och växtarter, t. ex. storm-

vädersfågeln, espingen, »chinesiska lys- eller lykte-masken», lång-

pipiga underblomman, »Amaryllis den sköna», »twänne nya spe-

cies af Tobak med Tobakens Historia» m. fl. Afven ekonomiska

ämnen behandlades rätt ofta, såsom »Tankar om nyttiga träd och

örter, som kunna planteras i fjällen», »Om Björks, Talls och Grans

plantering af frön», »Svensk Coccionelle uptäckt» o. s. v., liksom

ock någon gång medicinska, hvaribland här må nämnas »Om en

siukdom, hwar uti Patienten glömde alla substantiva, i synnerhet

alla namn», »Om den gångbara boskaps-sjukan» samt »Om orsa-

ken til fallande soten i Skåne och Verns-härad». De öfriga be-

handlade hvarjehanda ämnen, såsom »Anmärkningar om den så

kallade Påfogelstenen», »Om en Pomerants med en liten Pome-

rants såsom et Foster i honom innesluten», »Om Jackaschapuk,

som Engelsmännerne bruka ibland Tobak, och här wisas ej vara

annat än mjölonris»^ etc. Att akademien var synnerligen tack-

sam för alla sådana meddelanden, framgår däraf, att de, i motsats

till förfarandet med andra författares inlämnade afhandlingar, icke

remitterades till granskning af någon annan ledamot, utan genast

ocensurerade intogos i handlingarna. Några af hans uppsatser,

* Sådan tobak uppgafs vara både smakligare och hälsosammare än den

vanliga, »Speculanter i Stockholm gjorde stora requisitioner, hvarföre ock

ett skepp försedt med en god laddning deraf gick ifrån London till Sverige.

Archiatern Linné, härom underrättad och tillika nyfiken att få veta, af hvil-

ken växt den nya tobaken bestod, fogade den anstalt, att så snart fartyget

anlände, skulle en exprés gifva honom det tillkänna, hvilket ock skedde.

Med blixtens snällhet ilade han till Stockholm. Vid sin ankomst dit och då

den nya tobaken för honom upvistes, fant han den icke vara annat än Ar-

hutus uva urst. Han upptäckte straxt denna hemlighet för alla, som ville

veta den», och detta »gjorde, att smaken för den nya tobaken alldeles för-

svann och ingen frågade mera därefter.» (A. Ehrströms anteckningar;

Ups. univ:s bibl:s manuskr. X. 274 c.)
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hvilka ansågos böra spridas till den stora allmänheten, blefvo

genom akademiens försorg publicerade på andra ställen. Så intogs

i 1749 års almanack en hans »Beskrifning på öl», hvilken ansågs

vara så förtjänstfull, att akademien 1763 anhöll att fä omtrycka
den i sina handlingar, hvilket ock skedde. På samma sätt blefvo

några införda i Lärda tid7iingai\ såsom en redogörelse för italie-

naren G. VlANELLiS undersökningar om hafsvattnets lysande och

hans egen förklaring öfver vattens påstådda förvandling i blod.

Denna senares publicerande ansåg akademien vara synnerligen af

behofvet påkallad», i anseende til det man funnit folket göra sig

widskepliga tankar här om, i synnerhet nu wid boskaps siukans

gångbarhet». Linné hade funnit fenomenets enkla förklaring i

förekomsten af »mänga millioner små kräk, som hwardera är likt

ett litet gryn, stort som en gnet», och »kallas på latin Mono-

culusf)

,

men det var »swårt att tala något i denna saken», helst

som biskop SvEDBERG förklarat »positivt, att det ej är något

naturligt, och att, när Gud låter sådant under ske, så bjuder satan

till, hans werktyg också, de ogudaktige, säkre, sjelfkloke och werlds-

ligen sinnade menniskor, att göra det till intet». »Att det skulle

betyda mycket ondt för landet», förklarade däremot Linné, »sefv^

jag ej mer följa, än om man wille säga, att efter många lop-

por äro uti ett osnyggt fähus, så skall intet före blifwa om
wintern.

»

Af det redan anförda framgår, att Vetenskapsakademien hade

Linné att tacka för både många och värdefulla bidrag till sina

handlingar, och ändock kunna till dessa läggas ett ej ringa antal

sådana, hvilka flera hans lärjungar (t. ex. Kalm, Hasselqvist,

OsBECK, T. Bergman, Thunberg, Montin m. fl.) på hans

uppmaning författade och som af honom öfverlämnades. Än-

dock var han ej fullt nöjd med resultatet, ty han hade velat

lämna ännu mycket mera. »Jag törs säga», förklarar han (1766), »att

jag kunnat och kunde gifwa ett rön hwar wecka, som ej skulle

wanhedra Academiens acter», men härför fordrades att kunna bi-

foga afbildningar, »ty utan figur kan aldrig något corpus naturalc

afskildras i acter, att det kan blifwa nog uttryckt», och »det är

både skam och skada för wårt Upsala, att wi ej kunna fa en enda

[duglig] figur.» Denna klagan återkommer tidt och ofta; »nog

äro här projectmakare i ritning, men inga vert pictores, som

kunna imitera naturen», och till på köpet var den oduglige rit-

mästaren dyrlejd: »han fordrar fÖr sin konst 3 dir och en plat

för sin ignorance; han sitter på en figur i manads tid, den en

annan kan göra på en timma.» Och följden blef, att ej endast
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Vetenskapsakademien, utan ock botaniska litteraturen säkerligen

gick förlustig om mycket lärorikt och värdefullt.^

Äfven i andra afseenden togs LiNNÉS tjänstvillighet och penna

i anspråk. Från Kungl. Maj:t och åtskilliga myndigheter infordra-

des nämligen vid många tillfällen Vetenskapsakademiens utlåtande,

företrädesvis i ekonomiska frågor, och, såvidt någon rimlig anled-

ning därtill förefanns, vände man sig då, »at alt må blifva riktigt»,

till Linné med begäran, att han — ensam eller i förening med
andra — måtte affatta svaret. Såsom exempel på dylika må här

nämnas följande: om de maskar, som förstöra säden i kronans

magasiner; om ekbarkning [»huruwida Ek, som barkas i saftiden

til Garfwarenas behof, kan wara lika dugelig winteren der näst som

eljest» till skeppsvirke]
;
om mullbärsplantering och silkesafvel

;
om

potatisodling och trädplantering; om »utarbetande af en fullständig

underrättelse om de här i riket wäxande Vegetabilier, utom säd,

hwar af Bränwin kan tilverkas» m. fl. Härtill kan läggas frågan om
konserveringsvätska för naturalier, hvarom d. v. kronprinsessan LO-

VISA Ulrika i och för sitt museum anmodat akademien lämna

upplysning, samt akademiens egen bekymrade fråga, huru man
skulle bära sig åt med »et slags små Maskar, som börjat göra

skada på banden i K. Akademiens Bibliotek».^ Att här lämna

^ Äfven om andra sina iakttagelser, än sådana, som voro ämnade till

publicerande i Vet. Akad:s Handlingar, lämnade han stundom underrättelse.

Bland dessa må här särskildt nämnas hans bref till WargenTin i början af i

1760, hvari han redogör för »ett phcenomenon^ som ej hörer till mitt forum'»,

nämligen egendomliga figurer, som visade sig i vatten, hvari te-frön en tid

fått ligga, och som sedan fick frysa.

* Brefvet åtföljdes af några exemplar af det lilla skadedjuret. Linné
upplyste, att dess latinska namn var Ptinus fur, samt yttrade för öfrigt: »Jag

tackar för Eder lilla bokbindare .... Jag känner denna mannen mycket wäl

och jag har betalt honom dyr skatt. Det är just han, som förderfwar wåra

fogelsamlingar in museis, och det är ej möjligt att få behålla dem, ty han

säger, att alt, som dödt är, bör förstöras och annihileras, intill sjelfwa maten,

ja tort bröd, som han confisquerar. Jag har sökt på allt sätt förmå honom
att wara gunstig, åtminstone skona mina inseeter och herbarier, men han är

obewekelig. Wi bruka att sätta hos inseeterna en pihila af Moschus i hwar

låda, hwarigenom alla andra inseeter förderfwas, men denna begabbade mig

derföre för ett par år sedan och lade sitt ägg eller unge (i. e. gjorde bo

niidt uti Moschuskulan att wisa, huru litet han aktade henne. För flera år

tillbaka sände Hr Presidenten Carueson till mig en bläckdosa med det allra

starkaste snustobak, som han haft ifrån Turkiet, uti hwilken hela dosan war
full af denna, sedan tobaken war upäten. Alla andra inseeter pläga hafw^a

respect för praeparerad tobak och dö deraf, men denna står intet att utestänga.»

~ Såsom botemedel föreslår han rökning med svafvel, arsenik eller kolo-

kvint samt grundlig vädring under varmaste sommaren.

L t ?i 71 é. II. 16
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ett referat af LiNNÉS yttranden i alla dessa och liknande frågor

skulle leda till alltför stor vidlyftighet och dessutom hafva mindre
af intresse att erbjuda. Här må därför vara nog att endast i kort-

het omnämna ett par, som ofvan ej blifvit uppräknade.

Den ena af dem föranleddes af akademiens önskan att med
prästerskapets tillhjälp erhålla en statistik öfver dödsorsakerna inom
Sverige. Af Linnés svar på en till honom i anledning häraf

framställd anhållan framgår, att han den gången, undantagsvis,

undandrog sig att gå akademiens önskningar till mötes. »Kongl.

Academien har behagat», skrifver han nämligen (dec. 1746) till

P. Elvius, »pålägga mig att wisa presterskapet, huruledes man
kan göra en förteckning på alla döda och utaf hwad sjukdom de

bortstötas, hwarwid åstundas en methodisk förteckning på sjuk-

domar med swenska namn. Jag skulle både wara willig och karl

att gifwa en sådan förteckning, om jag såge, att någonting uträtta-

des med mitt arbete. Men tro mig säkert, att man aldrig winner

ändamålet härigenom, ty när och så länge de studerande, som
med tiden skola blifwa prester, icke kunna wid Academien all

den tid, de der gå i bet, wåga 30 timmar att lära känna alla sjuk-

domar för sitt eget lifs skull, mycket mindre har man att för-

hoppas, att de det lära göra framdeles, då de warda prester.»

Efter att därefter hafva visat, att under hvarje hufvudgrupp eller

släkte af sjukdomar kunna höra flera olika slag (arter) sådana,

framkallade af olika orsaker och sålunda behöfvande olika behand-

ling,^ tillägger han: »Skulle derföre allenast studenterne blifwa rådde

att wåga härpå en enda termin, en timma om dagen 4 gånger

om weckan, så skall man få om några år prester, som detta skola

kunna göra med nöje och säkerhet, utan att beswäras där med;

men de mena nu, att hälsan och kroppen höra dem intet till förr,

än lif och själ äro ute och likstolen skall betalas.
»

^

Vida större intresse visade han beträffande en annan fråga,

hvarom Kongl. Directionen öfwer Ecclesiastique werket i Lappland

genom protokollsutdrag af den 14 oktober 1747 inhämtat Veten-

skapsakademiens, och denna i sin ordning LiNNÉs tankar. Det

gällde här att utreda, huruvida icke Lappmarksprästerna skulle

kunna bidraga till en närmare undersökning af landet och dess

' Så t. ex. af vertigo eller »ringsjuka» 13 olika »arter», framkallade af

41 olika orsaker o. s. v.

* Måhända fann han detta vara ett väl knapphändigt och skämtsamt

svar på en så viktig och allvarlig fråga, hvarför han ej undertecknade brefvet

med sitt namn, utan med »intet jag», därmed antydande sin önskan, att hans

namn ej skulle nämnas.
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produkter, hvarigenom betydande förmåner kunde hela riket be-

redas.

Detta var just sådant, som öfverensstämde med LiNNÉS önsk-

ningar och förhoppningar, hvarför han ock på det varmaste för-

ordade, att nödiga mått och steg skulle tagas för att göra dem,

som ämnade blifva präster i dessa aflägsna bygder, hågade att

ägna sig åt naturens studium och dugliga »att samla rön, göra

prof att ingifva till Kongl. Wet. Acad. och att dermed gagna

publicum och sitt Lappland, då de nu ofta ej mer än bönder

förstå sig på, hvad naturens Mästare så härligen lagt dem för

ögonen». Men härför fordrades, att de under sitt vistande vid

universitetet, »i stället för det de eljest lägga sig på en hop Philo-

sophiska wetenskaper, som hafwa mindre efFect i Lappland, blefwo

förbundne att uti historia naturali anlägga någon flit» — något,

som dittills knappt ägt rum. Bland flera hundrade lärjungar, som
han dittills haft, hade funnits endast tvenne blifvande Lappmarks-

präster, »som förliden sommar lemnade mig sina öron, ehuru jag

tilbudit dem alla wid examina att få nyttja mina collegier utan

minsta erkänsla.»

Och huru mycket vore ej där uppe att undersöka och upp-

täcka? Man visste ju ej ens, om ej — hvilket LiNNÉ för sin

del ansåg troligt — Europas högsta fjäll funnes »emot Wester-

hafvet, midt emot Torrfjorden»; om snöbergen årligen tilltaga,

samt huru stark kölden kan blifva i fjällen, hvilket kunde utrönas

genom »thermometriska försök» af »lappar, som där fånga fjäll-

ripor». Där kunde påträffas nyttiga jord- och stenarter, »ja, ofel-

bart också guldmalm utom andre dyre malmarter». Där borde

efterspanas, »om i fjällen gifwes kalk med petrificater och om
här uppe finnas några wedermälen af forna hafwets stränder».

Flera hundra hittills obekanta växter funnos säkerligen ännu där

att upptäcka; »örter ifrån Caput bonse spei och Japan, från Peru

och Brasilien» hade han kunnat anskaffa till Upsala botaniska

trädgård, »men ännu aldrig en enda ifrån wåra egna fjällar, fast

jag sjelf är swensk». Kunde sådana dit erhållas och där förökas,

kunde man därför sedan tillbyta sig palmer »och de allra raraste

wäxter utur curieuseste Europae trägårdar». Värdefulla medicinal-

växter kunde där insamlas vildt växande eller ock därstädes odlas.

Om en mängd fåglar och däggdjur saknade man ännu nödig kän-

nedom; så t. ex. vore vår svenska filfras »oss mera okunnig än

Paradisfogeln»
;
»hermelinernas, fjällmössens, fjällrackans, fjällrapans

[ripans] och flere Lappska djurs kynne ligger ännu uti tjockt töc-

ken», och landets invånare — detta »folk, som lefwer endast af
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djur och fisk utan salt och utan vegetabilier> uti ett så hårdt »

klimat — böra de ej »hafwa sina egna sjukdomar och sin egen

cur», hvilket allt ännu vore så godt som alldeles okändt. Det- ;

samma gällde ock om de smittsamma sjukdomar, som vissa år ;

härja bland deras husdjur, renarna, på hvilka »grundar sig hela

Lapplands oeconomie, lif och wälfärd». Korteligen, stora brister :

i vår kännedom om Lapplands natur och folk funnes ännu, och j

att afhjälpa dessa kunde ske endast och allenast genom uppmärk- -

samhet; »att få detta upptäckt gifves intet medel, utan genom
theologos, som der komma att wistas». — Detta LiNNÉS svar .

antogs af akademien såsom dess eget, men resultatet däraf blef i ;

det närmaste lika med noll.

Från början af 1760-talet fick Linné anledning att i ett an- ii

o

nat afseende vara akademien till tjänst. Ar 1761 hade akademien :

börjat att af egna medel årligen bekosta premier för nöjaktigt ?

besvarande af frågor, som af densamma blifvit framställda, och

under därpå nästföljande beslöts, att till samma ändamål äfven skulle I

användas räntan af ett kapital, som skänkts af hofintendenten t

grefve Fredr. Sparre, och som 1755 börjat användas till tvenne n

årliga premier, hvardera bestående af »en skådepenning i Gull i

om 10 Ducaters vigt», åt dem, »som til nästföregående årets v

Handlingar ingifwit något Rön eller påfund, som Academien pröf-

war wara af synnerlig nytta för allmänheten». Frågorna voro af

medicinskt eller ekonomiskt innehåll, och vid deras uppställande

och de inkomna svarens bedömande blef LiNNÉ rätt ofta anlitad,

hvarjämte han ej underlät att, då han ansåg skäl förefinnas, kriti-

sera sådana frågor, som honom oåtspord blifvit fastställda.^ Sär-

skildt kräfde granskningen af de inkomna prisskrifterna ganska

mycken tid och arbete. Någon närmare redogörelse härför är

dock omöjlig att lämna, då samtliga LiNNÉS skriftliga utlåtanden

synas hafva förkommit med undantag af ett enda, nämligen det,

som rör den dåförtiden flitigt diskuterade frågan om ekbark-

ningen. Däri uppträder han såsom en sträng domare och förkla-

rar, att han efter läsningen af de inkomna svaren »är blefwen lika

slug, som jag war tillförene .... De bewisa alt för mycket det,

som intet åstundas, nämligen att wår mästa kundskap består i

pratke; ty här resoneras a priori, som hade aldrig physique warit

’)

:
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^ Bland af honom förslagsvis framställda frågor märkas sådana, som

»hwarföre och hwaraf lungsot är så allmän, äfwen förnämsta medlet der emot

utom ridning?»; »hwilken kan bäst bewisa och förlägga, att alla smittosamma

sjukdomar äro af miasmate animali s. vivo?t> o. s. v. — alltså frågor, som först

långt efteråt ådragit sig läkarnes och allmänhetens uppmärksamhet.
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till i werlden, aldrig vegetations lagar uptäkte, aldrig experimenter

giorde. De förekommer mig som resonementer på caffehus, der

petimetrar tro sig förstå alt, utan att wetta det minsta. De tro,

att matkar genereras cequivoce [af sig själfva], att deras ägg flyga

i luften, med oändeliga flere absurditeter.» Bland alla de in-

komna svaren ansåg han det finnas ett »enda, som är alwarsamt

och folkligt skrefwit». — Akademien var dock släpphändtare och

utdelade en guldmedalj och tvenne silfverjettoner, men förklarade

tillika svaren vara så litet tillfredsställande, att ny pristäfling om
samma ämne skulle utsättas.

Till en af dessa prisfrågor knyter sig en liten episod, som ej

kan med tystnad förbigås. Sagda fråga, hvilken framställdes år

1762, lydde sålunda: y>Hurii Maskar, som gora skada på Frukt-

träden medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas

och fördrifvas.y^ Härpå inkommo ii svar, och såsom prisdomare

fungerade, utom LiNNÉ, sju af akademiens ledamöter, bland hvilka

De Geer, Bäck och Bergius. Första priset, en guldmedalj,

tillerkändes en afhandling, hvilkens författare befanns vara d. v.

akademiadjunkten TORBERN BerGMAN, hvarjämte fyra andra svar,

som befunnos »innehålla åtskilliga mer och mindre pröfwade medel

emot maskar», ansågos äfven böra tryckas, hvarjämte man beslöt

»at hedra Auctorerne med hvar sin Silfver-Jetton».

Vid namnsedlarnas öppnande befanns en innehålla namnet

»C. N. Nelin, N. Minist.», hvilken fÖr alla okända person allt

framgent underlät att anmäla sig. Man har därför gissat,^ att

under denna pseudonym Linné skulle dölja sig, och att han ej

ville offentligen framträda såsom pristagare, då han på samma
gång skulle framstå såsom underlägsen sin egen lärjunge Bergman
och jämgod ej blott med en annan lärjunge (Lidbeck), utan ock

med en så obskur person som en grosshandlare Roland Schröder.
Huru härmed förhåller sig, torde nu vara omöjligt att med viss-

het afgöra; goda skäl både för och emot kunna nämligen fram-

läggas. — Denna prisbelöning gaf emellertid anledning till pole-

mik, i det att en anonym granskare uppträdde med anmärkningar

^ P. F. AURiVinmuS, Catalogus Libroncm impress. Bibl/othecce Reg. Acad.

Upsnl. — Synnerligen att beklaga är, att Linnés skriftligt affattade votum,

oaktadt allt efterletande, ej kunnat anträffas. — Det af »C. N. Nrcin» an-

gifna botemedlet gäller förnämligast frostfjärilens bekämpande och består i

att genom anbringande på stammen af en ring af olja eller tran (t. ex. genom
att doppa en hopsnodd trasa däri och binda denna rundt kring stammen)

hindra den vinglösa honans uppkrypande och äggläggning, d. v. s. något

liknande det, som nu allmänt användes. Medlet var dock alldeles nytt och

föga pröfvadt samt misstänktes kunna skada själfva trädet.
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mot alla de prisbelönta skrifterna, hvarvid C. N. Nelin äfven

upplystes om, att han i vissa punkter kunnat få bättre besked, om
han inhämtat upplysningar af herr arkiater VON LiNNÉ. Berg-
MAN, som var den företrädesvis angripne, utgaf kort därefter en

svarsskrift, hvartill ock är fogadt ett bref från LiNNÉ rörande det

ifrågavarande ämnet.

Det var emellertid ej endast till akademien insända skrifter,

hvarom Linnés utlåtande infordrades; den tiden var det ock van-

Torbern Bergman.
Efter oljefärgsporträtt 1773 af L. Pasch d. y.

ligt, att medlemmar uppvisade och allmänheten insände naturföre-

mål, som ansågos sällsynta eller märkvärdiga, för att därom er-

hålla upplysning. I detta afseende var det vanligt att vädja till

Linné, och därigenom fick han tillfälle att meddela, att t. ex. ett S

»mandelträd, som öfwerst i Savolax skal hafva uthärdat 8 vintrar» 6

och hvarom Borgå konsistorium lämnat underrättelse, i själDa »J

verket var en slånbuske; att han höll ett af en värmländsk bruks- 4

patron insändt »svingelstrå, som förutom en myckenhet svingel-

korn
j
emväl bar tvänne hafverkorn», för »et Skalkstycke samt

y
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trodde, at hafverkornen voro med konst ditsatte»; att »något, som
aldeles liknade små vackra Örter, som vuxit på en slät och ren

fönsterruta», och som akademiens vid sammanträdet den 1772

närvarande medlemmar höllo »för något slags mögel eller något

dylikt vegetabile», i själfva verket »intet annat voro än äggen af

insectet Hemerobiiis Perla>'>\ att »en rar växt på en våt äng i

Wermeland, lik en fiskcasse», endast var öfre delen af en gammal
rot af den vanliga Oenanthe Phelland7'iu 7n^ hvars mjuka delar

genom bortruttnande aflägsnats — annat dylikt att förtiga. Endast

sällan förekom häribiand något värdefullt, såsom då från Finland

öfversändts en fågel, »hvilken ingen kände igen» och som därför

»bör skickas till Herr LlNN.^US». Kort därefter infördes ock i

akademiens handlingar dennes beskrifning på den i Sverige ej

anträffade »Sommargulingen». Likaledes kunde han konstatera

riktigheten af ett öfversten KlinkowströMS meddelande »angå-

ende en ovanligt stor så kallad Wahlross, som nyligen vid Udde-

walla blifvit fången».^ — Däremot lyckades honom ej att genom
Vetenskapsakademiens försorg få undersöka en i Sve7tska Avisorfia

1749 omtalad, i Danmark fångad »hafsfru», för att sålunda få af-

gjordt, »om sådant diur werkeligen gifwes eller är en blott fabel

och inbillning på någon hafsfisk».

Att Linné för möjliggörande af svenska mäns utsändande pä
naturvetenskapliga forskningsfärder utöfvade ett kraftigt inflytande

på Vetenskapsakademien, framgår af hvad i det föregående blifvit

meddeladt. Men äfven understödjandet och främjandet af det

sträfsamma arbetet på studiekammaren låg honom varmt om hjär-

tat, och särskildt ömmade han för dem, som under brydsamma

förhållanden, utan egoistiska biafsikter ägnade sin tid och sina

krafter åt naturvetenskaplig forskning. Ett synnerligen vackert

vittnesbörd härom lämnar det memorial, som han den 3 jan. 1765

insände till Vetenskapsakademien för att förmå densamma att ej

»endast emottaga, remittera och uppgifwa rön, utan fast mera

upmuntra och promovera wetenskapen» — och då särskildt genom
att sätta sin ledamot, den med sjukdom och ekonomiska bekym-

mer kämpande C. A. ClerCK, i tillfälle att fortsätta utgifvandet

af hans synnerligen värdefulla planschverk öfver sällsynta insekter.
^

^ »Till vedermäle af samma hafsdjurs storlek upvistes eu ofantelig stor

tand, tagen utur käften af samma djur .... Tanden kommer i Archivo såsom

cn raritet at förvaras.» (Vet. Ak:s prot. V2 I 749 -)

* Caru Alexander ClERck, utgifvare af de klassiska verken Arann

Stteaci (Stockh. 1757) och Jcones insectorum rariorum vol. I—II (Stockh. 1759),

var kommissarie i Stockholms stads bemedlingskommission.
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Huru något understöd härför skulle erhållas, kunde han väl ej

med säkerhet angifva, men — »hwad wore det wäl för ett helt

rike att sätta en idog Clerck i någon fördelaktig situation?»

Akademien behöfde blott »intercedera med ett enda ord hos [

Magnaterne», och »flere af dem skola med fägnad vilja blifva

Msecenater». ,

Sådan var LiNNÉS hemställan till akademien, sådana hans

förhoppningar. Dessa blefvo dock ej uppfyllda. Vid samman-
trädet den 6 februari 1765 upplästes hans memorial, och »Acade-

mien fant nogsamt, huru hederligt detta verk [Icones Insectorum]

vore för hela Nationen och Academien, samt at det ej utan pu-
;j

blikt understöd kan fortsättas .... Men K. Academien var rådlös,

hvart hon skulle vända sig, emedan man befarade, at i dessa

penninglösa tider det allmänna ej skulle vilja betunga sig med \

något förlag här til. K. Academien lofvade betänka sig här på

och befalte imedlertid Secreteraren at visa Memorialet för några I

af deras Excellencer, som äro K. Academiens Ledamöter, samt f

höra deras råd i denna öma sak.» Något vidare blef härvid knap- »

past åtgjordt, och snart behöfdes det ej heller. »Den arbetsamme

Clercken har [den slutit sina ögon», skref Linné den Yg
s. å. till WarGENTIN. »Gud låte nu Academien, som hon begynt,

wårda hans werk, att det ej förgås, ty wettenskaperne hafwa aldrig

ännu sedt prydesammare.»

Val af nya ledamöter var något, som LiNNÉ med intresse

följde, och därvid kunde han redan strax efter sin öfverflyttning

till Upsala (^Yn ^ 74 ^) underlåta att påpeka det mindre lämp-

liga i att »Herrar Membra äro resonable att antaga Ledamöter,

utan att de först ingifwit observationer, det likwäl icke en gång^

utan flere blifwit resolverat». I öfverensstämmelse med denna

hans uppfattning .står hans hemställan till akademien den 23 febr.

1745, »om icke grundreglerna borde efterlefwas i anseende til de

Ledamöters uteslutande, som ei ingifwit något rön på twänne år».

»Häröfwer skulle Academien», heter det i protokollet, »betänka

sig til nästa sammankomst», men denna betänketid utsträcktes

ända till 1747, då två, och 1748, då ytterligare två ledamöter ute-

slötos, emedan de »ej wårdade sig något om academien» eller »ej

togo minsta del uti academiens göromål». Efter denna kraftan-

strängning återvände akademien åter i gamla hjulspar, sa att

Linné (den Ys ^ 75 ^) framhöll i ett officiellt, till akademien adres-

serad! bref, att »då V7et. Acad. först inrättades, antogos inga

andre till Ledamöter än de, som kunde hålla i plogen och kunde

arbeta på rön; nu däremot glimmar wår Wet. Acad. af wapen
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och stjernor» — något, som han dock då ej ansåg sig böra klandra,

emedan det kunde »lända till Academiens fortkomst, ty utan

gynnare af förnämare hafwa aldrig wettenskaper i något land

stigit». Själf begagnade han endast sällan sin rätt att föreslå nya

ledamöter. Bland svenskar var det så godt som endast några af

hans mest framstående lärjungar (Hasselqvist, Cl. Alströmer,
OSBECK, Ferber, Ihunberg och Sparrman), som rönte denna

utmärkelse. Däremot var det han, som först (i bref till Elvius

den ^744) framställde förslaget att »taga en utlänning af

hwarje nation till Ledamot, dock de aldra utwaldaste, att Acade-

mien der igenom kunde winna sitt rätta pris», hvilket ock 1747

började tillämpas. De af LiNNÉ härtill under årens lopp före-

slagna voro J. E. Gesnerus, Sauvages, Gleditsch, J. G.

Gmelin, J. Lawson, Gorter, I. V. Börn, E. Laxman samt

»den genomlärde och hederlige Biskopen Gunnerus i Trundheim,

som inrättade en hel Wettenskaps Societet, som allenast genom

sine prestmän uplyst hela den öfwersta norra delen och polen af

werlden». — Däremot omintetgjorde han ett tyskt geheimeråds

försök att blifva akademiens ledamot genom att påvisa, att en

hans öfversända afhandling var endast plagiat af en fransk sådan

och f. ö. af intet värde.

Ännu en annan förändring i akademiens verksamhet företogs

under denna tid, nämligen den, att högtidlig parentation skulle

hållas öfver dess hädangångna medlemmar. Själf tog LiNNÉ
ingen del i detta beslut, men kunde »ej annat se, än att en sådan

methode att hedra de aflidne Ledamöter lärer blifwa starkare än

något annat prsemium att förmå hwarje Ledamot till sin yttersta

skyldighet, derest en honnette ambition och ett hederligt namn
har sitt gamla wärde». Särskildt kunde det ej annat än högeli-

gen glädja honom, att den förste, hvaröfver ett sådant minnestal

kom att hållas, var hans egen svärfar. I ett långt tillkännagif-

vande inbjöd nämligen akademien, efter att hafva önskat läsarne

däraf »frid, wälgång och hälsa», att afhöra den parentation öfver

assessor JOH. MOR^US, som den 19 jan. 1743 skulle å Riddar-

huset hållas af dess »älsklige Ledamot», professor H. D. SpöRING;
och väntade akademien, att »Herrar och Män af witterhet, stånd

och wärde, wäl många», skulle »benägit afhöra Herr Doctor

Spörings wackra parentation», och att hon alltså »får se en talrik

myckenhet af Förnäme och Hederlige åhörare i berörde Auditorio».

^-ägga vi nu tillsamman allt, hvad LiNNÉ inom och för Veten-

skapsakademien uträttade, så torde utan ringaste spår af öfverdrift

kunna sägas, att från dess stiftelse ända till hans sista lefnads-
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år icke funnits någon, som mera ihärdigt, nitiskt och kraftigt

verkat för dess bestånd och utveckling. Detta erkände aka-
demien äfven, och vid flera tillfällen gaf den uttryck åt känslor af
tacksamhet och vördnad. Ett bevis därpå är, att då de ofvan om-
talade vSparreska premierna från och med 1755 började utdelas,

var Linné den förste, som erhöll ett sådant, »för des ingifna nyt-

tiga och vackra anledning at bättre nyttja vissa i våra Fiäil vildt

växande växter, än här tils skedt, och at på Fiällen plantera några
andra nyttiga träd och växter, som växa på utländska Fiäil och
derföre förmodeligen lika lätt kunde komma fort på våra». Linné
kände sig gladt öfverraskad af denna »hedersskänk»

;
» sj elfwa pen-

ningen hade sitt inwärtes wärde, men ännu långt högre utwär-

tes wärde, då den tildeltes mig såsom ett pi'cemium ibland så

många . . .; på det att K. Wettenskaps Academiens Ledamöter
ej alldeles må se sig utkastat det på en helt owärdig, skall jag

med första inkomma med ett nytt rön och söka wisa, hwad wer-

kan en sådan heder haft hos mig».

Ett annat bevis på akademiens tacksamhet var det beslut, som
densamma den 16 mars 1773 fattade, att »låta någon af våra bästa

Mästare göra et Portrait af honom, at pryda Sammankomst Salen

och förvara till Hans åminnelse». LiNNÉ vistades då någon tid

i Stockholm, hvarför ett lämpligt tillfälle härtill erbjöd sig. Upp-
draget att förfärdiga detta porträtt lämnades åt Per Krafft
D. Ä., hvilken ock så lyckligt utförde detsamma, att Linné själf

därom förklarade, att det »kan intet förbättras».^ Liknande om-

dömen därom hafva ock medlemmar af hans familj och lärjungar ut-

talat; »detta portrait», säger t. ex. S. A. Hedin, »är utan tvifvel det,

som med LiNNÉ i sednare åren af dess lefnad har den mesta likhet».

Det fanns utom Vetenskapsakademien ett annat lärdt sällskap,

hvarmed LiNNÉ var nära och en följd af år, så att säga, ex officio

förbunden, nämligen Kungl. Vetenskapssocieteten i Upsala. ^ Till

ledamot hade han blifvit vald 1738, men första sammanträde i den-

samma, som han bevistade, var den ^Vio ^ 74 ^- Sedan blef han

en så trofast deltagare i förhandlingarna, att han ända till medlet

af 1776, då brutna kropps- och själskrafter gjorde det omöjligt,

var frånvarande endast från fyra sammanträden, hvaraf tre falla

inom de tre sista åren.

^ AFZEnius i Egenh. anteckn. har tillåtit sig att ändra ordet intet till föga.

® För framställningen af Einnés förhållande till denna har anlitats dess

protokoll, hvarur alla citaten äro hämtade, äfvensom de af E. ProspERIN,

J. H. ScHRÖDER och O. Geas författade redogörelserna för dess verksamhet.
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Redan första § i protokollet för sagda första sammankomst
vittnar om hans lust att blifva en gagnande medlem, i det att,

sedan »Probsten Bromans berättelse om Gräsmatken, som skiämde

mycket ängarna i Helsingland förledne sommar», blifvit uppläst.

Carl von Linné.

Efter oljefärgsporträtt 1773 af P. Krafft d. ä.

han lofvade »så wäl af denna berättelse som sine egna observatio-

ner gifwa til societeten sin berättelse här om»,
t-; Sekreterare, d. v. s. den, hvilken det ålåg att i alla afseenden

I
sköta societetens angelägenheter och hålla densamma vid lif, var

då den berömde And. Celsius. Under en af honom företagen,

I
. långvarig utländsk resa hade den vetenskapliga verksamheten be-



tänkligt slappats, men efter hans återkomst till Upsala (i 737) vid-

togos kraftiga mått och steg för att åter väcka den till lif. Ett af

de första ärenden, i hvilkas behandling LiNNÉ deltog, var ock

uppgörande af förslag till ändringar i förut gällande stadgar, hvilka

ändringar af Kungl. Maj:t den 1742 stadfästades. Ej långt

därefter, innan de nya stadgebestämmelserna hunnit göra någon

verkan, insjuknade emellertid CELSIUS och dog den
^

i744-

Linné skötte då såsom vikarie hans syssla, tilldess han valdes

den ^ s. å. till ordinarie innehafvare af densamma.

Ställningen inom societeten var då föga tillfredsställande. De
flesta ledamöterna visade genom frånvaro från sammanträdena sitt

ringa intresse;^ afhandlingar till införande i Acta inkommo trögt

och sparsamt; protokoll, räkenskaper och öfriga tillhörigheter voro

skingrade eller förkomna, och — hvad värst var — ingen visste,

hvart societetens »twenne Låne banko-sedlar», som utgjorde hela

dess förmögenhet, tagit vägen. Det blef nu LiNNÉS uppgift att

bringa ordning och reda i förvirringen samt att sporra medlem-

marne till ökad vetenskaplig verksamhet. Till den ändan vidtogos

ock kraftiga åtgärder. Den ^Yio ^745 beslöts, att »nästa Nyåhr

exequeras, at de, som på 2 åhr ej inkommit med [afhandlingar

till] Acfa, excluderas » ,
hvilket ytterligare bekräftades den föl-

jande år genom beslutet, att det »skrifwes till Ledamöterna, at

de komma in [med afhandlingar], hwar på, om de ej swara, de

utan krus strykas uht». Tillika fastställdes en plikt af 10 dir

kpmt •>'>propter absentiam» [för bortovaro].

Resultatet af dessa kraftåtgärder blef, att societeten åter kunde

1744 utsända en ny tom vetenskapliga afhandlingar, bland hvilka

den första är LiNNÉS Species Orchidum et affinimn plantarum.

Dessutom fanns, utom en del af svenska medlemmar författade

afhandlingar, äfven en öfver Pisces Belgu, som LiNNÉ förskaffat

från sin vän GronoviuS. Under de följande åren (till 1750) ut-

kommo ytterligare 4 dylika tomer, hvilka till väsentlig del voro

fyllda med afhandlingar af LiNNÉ själf (6 stycken) eller af hans

' Vid sammankomsten den *‘/g 1744» då utom den gamle On. Cecsius

endast Linné och Hiorter kommit tillstädes, förklarade den förstnämnde sig

»märka, at Societetens ledamöter ej med allware tyckas arbeta uppå societetens

bibehåll, utan att hon ofelbart lärer gå omkull; ty wille han i tida taga af-

sked härifrån, som så många åhr warit med, för än han skulle se Societeten

snöpeligen falla; men de närwarande persuaderade honom ännu wänta, lof-

wade sig skola anwända all möda, att, om ingen annor wille, skulle Avij allena

med samblad krafft söka at fulgiöra acta, och tillskrifwa utländska, at de här

til contribuera».
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lärjungar (lo af Hasselqvist, i af Löfling) och utländska vän-

ner (Haller, Sauvages, Colden, Burchard).
Denna uppblomstring var dock endast konstlad och till följd

däraf kortvarig. Symptom af afmattning och förslappning visade

sig mycket snart: sammankomsterna besöktes endast af helt få

medlemmar och höllos därför mera sällan (i å 2 om året eller

rentaf ingen); iitgifningen af Acta afstannade under flera år. Åter

gjorde Linné ett försök att på nytt sätta maskineriet i gång. Vid

en sammankomst den 21 september 1755 framhöll han, att — be-

dröfligt att säga— »acter kommo sist uht 1750» och att »inga obser-

vationer på lång tid» inlämnats. Emellertid utlofvades nu sådana

såväl af honom själf som af flera andra, hvarjämte hemställdes,

»om ej hwar will påtaga sig årligen genom andra, om ej sielfwe,

att skaffa observationer». Tillika föreslog han, att flera i staden

boende medlemmar skulle inväljas, emedan nu »ofta ingen kom-

mer eller [många] äro förhindrade». Någon tid därefter (den

1756) gillades ock ett LiNNÉS förslag, att man skulle »antaga

wissa och besynnerligt hopp om sig gifwande elever, under hwilkor,

att när de ingifwet trenne så wäl utarbetade ämnen, som anstän-

digt kunna finna rum i Societetens handlingar, skola de till leda-

möter i Societeten antagas». Samtidigt härmed vände sig ock

Linné till utländska vetenskapsmän, och i slutet af 1766 kunde

han meddela WarGENTIN, att »nu har jag fått en stor hop rön

tillhopas för Upsala acter ifrån Frankrike, England och af wåra na-

turkunnige, men alla uti Naturalhistorien och Medicinen; [det] wore

önskeligt att få något i Mathesi och Astronomien. Kom ihog oss!»

Utsikterna syntes sålunda ljusna, men — resultatet blef så

godt som intet annat, än att LiNNÉS knapphändiga, hastigt på

papperet nedkastade anteckningar rörande hvarje sammanträde,

hvilka knappt voro afsedda till annat än stöd för hans minne,

någon tid blefvo ersatta af fullständiga, väl skrifna protokoll af

annan hand, troligen någon elevs. Däremot kunde antagligen, på

grund af bristande tillgångar, icke några Acta utgifvas, och allt

fick helt snart den förra prägeln af tröghet och likgiltighet. Re-

sultatet blef, att Linné blef utledsen på alltsamman och afsade

sig sekreterare-befattningen. Till hans efterträdare valdes den

1765 professor Carl Aurivillius, och societeten fortsatte sin

sömniga tillvaro med en eller ett par sammankomster under en

del år, inga under flera. Först 1773 utkom en ny tom af Acta,

i hvilken finnas intagna tvenne afhandlingar af LiNNÉ, ^ som äfven

' En af dem, De Anomia hade blifvit antagen till införande redan den

*Vc 1760.
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öfverlämnat en af engelsmannen J. Ellis sänd beskrifning på
den af honom upptäckta, märkvärdiga >'>jiugfällanf> {Dioncea rnusci-

pulä), hvilken naturligtvis ej kunde annat än väcka stor uppmärk-
samhet och förvåning.

Såsom sekreterare i Vetenskapssocieteten skördade alltså Linné,
oaktadt alla sina bemödanden, icke i någon högre grad vare sig

ära eller glädje; någon direkt pekuniär förmån, utom 36 dir kpmt
årligen till skrifmaterialier, var ej heller därmed förbunden. All-

deles obelönt blef han dock ej för sin möda, ty som societeten

åtnjöt både in- och utländsk fribrefsrätt, hade han ock tillfälle att

för sin vidlyftiga vetenskapliga korrespondens begagna sig af den-

samma, hvilket med den tidens dryga postporton för honom med-

förde en ej oväsentlig besparing.

Utom med de svenska vetenskapliga sällskapen stod LiNNÉ
äfven i förbindelse med många sådana i utlandet. Härom är dock

föga att säga, då denna förbindelse i de flesta fall inskränkte sig till

att han mottog ett diplom såsom ledamot samt därför aflät ett

tacksägelsebref. Den största utmärkelsen af detta slag var den,

att han den 8 oktober 1762 efter den berömde astronomen Bradley
kallades till en af Franska akademiens 8 utländska ledamöter. » Denna

heder räknas bland de Lärde för den största och har aldrig händt

tillförene någon Svensk». »Franska hedren», skrifver han därför

till WarGENTIN, »erkänner jag aldeles för den största jag fått.»

Mesta beröringen med någon utländsk akademie hade han

emellertid med den i Petersburg. Ar 1755 valdes han till leda-

mot af densamma, och ryske ministern i Stockholm Panin infann

sig då personligen i Upsala för att öfverlämna diplomet. Fyra

år därefter insände han till densamma svar på en utsatt prisfråga

om växternas kön, ^ och därför erhöll han ock den utfästa be-

löningen, »100 Ducater Specie», som genom svenske ministern i

Petersburg till honom öfversändes. »Det är hederligt», skrifver

han till WARGENTIN (den 7n U62), »att ock wåre fa något med

af deras guldäplen.» Ännu en gång fick han åtnjuta en lik-

nande förmån, i det att 1766 »Ryska kejsarinnan skänker LiNNÉ

en Guldmedaille om 20 Ducater öfwer freden med Turken, sasom

ordinarie Ledamot af Ryska Wettenskaps-Academien».

Hvad de öfriga sällskapen beträffar, torde det vara nog att

här endast uppräkna desamma jämte angifvande af artalen, da

invalet skedde. Dessa voro utom den förr (del. I s. 244) omnämnda

^ Afhandlingen trycktes i Petersburg 1760 och har, sasotn i hög grad

värdefull, bliivit i Tyskland omtryckt på sitt ursprungliga språk (latin) samt

i Frankrike och Fngland öfversatt till dessa länders.
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Academia Naturce Curiosorum följande: i Montpellier (1743), Ber-

i

lin (1747)^ Toulouse (1750), London (Royal Society 1753), Flo-

1 rens (i755)» London (Soc. for the encouragement of arts, manu-

I

factures and commerces 1762), Trondhjem (1766, förste utlänning),

I

Celle(i767), Philadelphia (1 770), Vlissingen (i 77 1), Rotterdam (1771),

Edinburg (1772, hedersledamot), Bern (1772), Siena (1773). Dess-

j
utom valdes han 1775 till ledamot af Patriotiska sällskapet i

Stockholm. tröttnar» förklarade han, »att correspondera med
i så många». ^ Nämnas må här ock, att »Oeconomiska wettenskaps

'j Societeten i Leipzig», hvaraf han ej var ledamot, 1766 »pålade

I [honom] ett nytt arbete wid rangeringen af dess Horto oeconomico,

som skulle inrättas».^

Lämpligaste platsen torde här vara att omnämna ett uppdrag,

som Linné på sin ålderdom erhöll, och som i sin mån — man
kan väl fråga: cm bono? — tog hans tid i anspråk. Då den ännu

i verksamhet varande Kungl. Bibelkommissionen 1773 tillsattes

för att utarbeta en ny bibelöfversättning, blef LiNNÉ en af dess

första medlemmar. Huruvida han ägde de linguistiska kunskaper,

som för fullgörande af ett dylikt uppdrag kräfvas, kan med fullt

fog ifrågasättas; att han hedrades med detta förtroende, vittnar

emellertid dels om det stora anseende, som han åtnjöt såsom mång-

kunnig lärd, dels ock förnämligast om den stora vikt och betydelse,

som då tillerkändes naturalhistorien, så att det ansågs nödvändigt,

att en särskild sakkunnig fanns inom kommissionen, som tillsåg, att

de i bibeln omtalade naturföremålen erhöllo riktiga benämningar.

Kommissionens första sammanträden höllos i Stockholm den

10 och II juni 1773, egentligen endast för att öfverenskomma

om arbetets fördelning. För sin del erbjöd sig då LiNNÉ att »gå

j^rigenom wår Swenska bibel för at uplysa och rätta de ställen, som

för bristande kunskap i Zoologie och Botanique undfallit de äldre

Bibeltolkare. » — Följande år samlades åter kommissionens med-

|[
lemmar i Stockholm den 15 mars, och LiNNÉ deltog då troget i

de dagliga sammanträdena till och med den 30 samma månad,

^ då han förklarade sin »närwaro i Upsala nödvändig» och »reste

tillbaka till sin Upsala-trägård och sin Science»."* Dock »utfäste

han sig at skrifteligen meddela de uplysningar, som af honom

‘ Bref till Wargentin 1772 (utan datum).

^ Bref till Bäck i 77 ö-

® Kuugl. Bibelkommissionens protokoll 1773.

Egcnh. an t. sid. 6y.
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kimne äskas, enär han genom bref därom warder anmodad», hvilket

dock, af protokollen att döma, aldrig ägde rum.
j

Följande år hade kommissionen flyttat öfver till Upsala, och
Linné deltog då träget i sammanträdena från den 10 april till

och med den 6 maj, då han förklarade sig nödsakad att företaga

en Stockholmsresa, — och efter denna infann han sig endast vid

ett sammanträde. Ännu mindre deltog han i arbetena våren 1776,

ty ehuru vid första sammanträdet (den 17 januari) anmäldes, att ,

»man hade at förwänta Herr Archiatern, så snart de nuwarande

hinder komma ur wägen», så infann han sig endast en enda gång, :

förrän justering af det förut genomgångna mot slutet af kommis- I

sionens samvaro företogs, då han några få gånger finnes antecknad
|

som närvarande.
>

Uppenbart är, att han snart blef mer än trött af att »gå på
|

Collegium i Bibelcommissionen» och att, vanligast utan att själf

kunna yttra ett ord, afhöra vidlyftiga, lärda meningsutbyten rörande

rätta betydelsen af hebreiska och grekiska ord och konstruktioner».

Teologiska medlemmar af kommissionen lära efter hans död

hafva förklarat, »at de icke haft mycken hjelp af sal. LiNNÉ, utan

at han mästadels brydt dem med hypotheser och paradoxer».
^

Hvad det senare beträffar, så kan det — om så verkligen

skett — ej hafva ägt rum annat än under privata samtal, ty j

protokollen finnes intet det ringaste, som kan sålunda rubriceras.
^

Däremot är det onekligen sant, att de bidrag, som han lämnade

till texttolkningen, äro både få och obetydliga, såsom framgår dels

af hvad i protokollen finnes antecknadt, dels af en helt kort inlaga,

hvari sammanfattas förutvarande, enligt hans förmenande oriktiga

öfversättningar rörande växter. Hvad han härom anför är föga

mer, än att med isop
^

rätteligen bör förstås ett slags mossa, som

växer allmänt på Jerusalems murar och »som bants tilsamman at

nytia såsom qwast wid dispersioner och påstrykningar»
;

att ordet

»dufwoträck» (2 Kon. 6; 25) nödvändigt måste ändras, emedan

»ingen äter träck, omöjligen dufwoträck», men väl lökarna af den

^ Bref från E. M. Fant till C. G. Gjörwei^Iv H78.

® Särskildt gäller detta om påståendet, att han framställt en mycket

originell hypotes eller gissning beträffande »det ben, hvaraf kvinnan ska-

pades».

^ Sai^omo »talade om trä, ifrån ceder, som är i Libanon, alt intil isop,

som wäxer utur wäggarne» (i Kon. 4: 33); »tager ett knippe isop och dopper

i blodet i bäckenet och stryker» o. s. v. — Kommissionen beslöt bibehålla

ordet isop, »ehuru det medgafs, at därmed ej egenteligen så kallad isop för-

stods».
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i Orienten allmänna Ornithogalum unibellahim (i England kallad

>^Betlehemitiska stiernor»); att då det omtalas, att »enerötter war

. deras mat» (Job. 30:4), så borde det i stället heta »rötter af kryp-

palmen» [Chamcerops humilis)^ som än i dag ätes af fattigt folk,

nnder det att »ingen kan äta enrötter»; att med »bittersalso» (2

Mos. 12: 8) ej afses, hvad allmänt så kallas [Lepidium latifolimn),

ntan Centaurea calcitrapa\ att »törne och tistel» (i Mos. 3: 18)

egentligen var, »hwad man på Gotland kallar Torn och i Skåne
Käringtarmar, Ononis'»\ att de löf, hvarmed Adam och EvA sökte

skyla sin nakenhet, »war ej wåra fikonalöf, ty de äro först corro-

siva [frätande] med sin qualitatc lactea [mjölksaft], sedan utan på
scabra [sträfva] och rifva huden af, ändteligen laciniata [flikiga], at

de ej skyla». Härmed »måste i des ställe ofelbart den af Theo-
PHRASTUS så kallade Ficus justus eller Pisang förstås», hvars blad

äro »som tunt pergament, släta, glatta, 3 alnar långa, 2 alnar

breda, hela utan flikar», och »wäl woro de i paradiset med de

andre». ^ — Dessa LiNNÉS förslag till förändringar i gamla bibel-

öfversättningen blefvo samtliga förkastade, äfven då deras riktig-

het erkändes, i hvilket fall man dock stundom beslöt, »at under

texten i en kort anmärkning H. Archiaterns tanka, såsom up-

lysande och wälgrundad, får inflyta». Den enda ändring, som på
Linnés yrkande vidtogs, var att i i Mos. i: ii ordet kärna ut-

byttes mot frö, emedan det »ej war almänt med träd at bära

frukt med kärna».

Öfriga tillfällen, mycket få till antalet, då LiNNÉ uttalade

sin mening, voro sådana, då frågan ej gällde själfva öfversättnin-

gen, men väl förklaringen af vissa ord och uttryck. Så t. ex.

upplyste han, att då i Ps. 1:3 den rättfärdige liknas vid »ett

träd, planteradt wid wattubäckar, hwilket sin frukt bär i sinom

.tid, och dess löf förfallna intet», så afsågs därmed den i Orienten

vanliga Nerium Oleander; att »Salomos liljor» ej kunde vara an-

dra än den i Palestina ymniga Pancratium illyricum; att »manna
i öknen» troligen var gummi af Mimosa nilotica; att »den myckna
fisken, som lärjungarne uppfiskade», kunde ej vara någon annan

än Sparus galilcBus o. s. v. Särskildt tillfrågades han beträffande

»den swårighet, som syntes förete sig wid MosiS berättelse i an-

seende till möjligheten at inrymma djur och foglar af alla slag

och samla föda för dem i den så kallade Arken», hvarvid han

^ Visserligen funnos de ej i Palestina och voro således obekanta för

Moses, men den bibelvers, hvari de omtalas, finner sin förklaring däraf, att

den — enligt den strängt ortodoxa uppfattningen — blifvit »upteknad af

^pirit. Sancto».

Linné, II. 17



förklarade, att da af »foglar, som ej kunna bärga sig i wattnct,
woro cirka i ,000 slag, men af fyrfota djur wid pass 400^, sä
kunde nog tillräcklig plats funnits, »men största konsten blef i

anseende till födan för sådana foglar, som blott lefwa af Insecter^

.

Likaledes upplyste han, att lunden Mamre ej, såsom det påståtts,

kunde varit bildad af tamarisker, hvilka »hwarken äro högstam-
miga eller löfrika, utan likna i bägge hänseenden ganska mycket
wåra enbuskar». Denna upplysning gjorde, att man ansåg i i

Mos. 21: 33 böra sättas > löfrika träd».

Nagot mera om LiNNÉS verksamhet i Bibelkommissionen
finnes näppeligen att anföra. Jämför man resultatet häraf med
den därpå använda tiden, kan man ej annat än känna sig förvis-

sad därom, att densamma kunnat vida bättre användas. Detta

område var af alla, på hvilka LiNNÉ var verksam, det enda,

hvarpå han ej lämnat efter sig några varaktiga spår af sitt arbete.

Redan i det föregående har omtalats ett betydande antal

skrifter — flera visserligen af mindre betydenhet, men många ock

af bestående vetenskapligt värde — som LiNNÉ under sin profe.s-

sorstid författade. Dessa utgöra dock endast en obetydlighet

mot hvad ännu ej är omnämndt. Genast efter sin förflyttning till

Upsala började han nämligen, efter någon tids relativ hvila, att-

med friska krafter ägna sig åt författarskap, och därmed fortsatte

han sedan träget och troget, ända tills ålderdomsbräcklighet härför

satte ett oöfverstigligt hinder. I själfva verket blefvo hans skrif-

ter härigenom så många samt publicerades på så olika ställen och

sätt, att uppgörandet af en fullständig förteckning är förenadt

med mycket stor svårighet, i synnerhet som ingenstädes, ej ens

i Linnean Societys i London rika bibliotek eller i något svenskt,

finnes en komplett samling af allt, hvad han författat.
^

Att en utförlig redogörelse för denna hans verksamhet här

borde finna plats, medgifves desto villigare, som denna uppen-

barligen är den, hvaraf ej blott samtiden, utan ock eftervärlden

haft största gagnet. Att, detta oaktadt, så icke kommer att ske,

finner lätt ,sin förklaring däri, att redan blotta upprepandet af tit-

larna skulle kräfva ett betydande utrymme, och detta utan att

för andra än bibliofiler ex professo hafva något egentligt intresse.

Dessutom borde härtill läggas en redogörelse för åtminstone det

hufvudsakligaste af de särskilda skrifternas innehåll och veten-

1 Aktningsvärda försök till dylik förteckning finnas meddelade i D. H.

Stöver, Leben des Riitrrs C.A.RE VON LiNNÉ; R. PULTENEY, A general vie-c

of ihe Wrltings of LlNN^^US, Ihe seeond Ediiion by W. G. MaTON m. fl. st.
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skapliga betydelse, och äfven om man inskränkte sig till endast

de mera framstående verken, kimde man näppeligen undgå

att göra detta så pass utförligt och så späckadt af detaljer, att

det för andra än naturforskare antagligen skulle blifva rent af

tröttande. Hvad här kommer att meddelas kan därför knappast

tjäna till annat än till ett bevis för att LinnÉ hade full rätt att,

såsom han gjorde, till valspråk begagna: 7iumquain oiiosus [aldrig

sysslolös].

Hans 1735 utgifna första upplaga af Systema Naiiirce^ som

han själf blygsamt betecknat såsom y>co7ispectus tantum operis et

quasi mappa geographica>'> har i det föregående (del. I s. 210)

blifvit omtalad. Denna var den grundsten, på hvilken den egent-

liga byggnaden, ett systematiskt ordnande af alla tre naturrike-

nas samtliga alster, sedan blef uppförd. Redan under Stock-

holmsvistandet utgaf han en andra, väsentligt tillökad upplaga,

och sedan följde den ena efter den andra, så att de under hans

lifstid utkomna pläga räknas till 13, eller 14, om den af J. A.

Murray, hufvudsakligen efter LiNNÉS anteckningar ombesörjda

Syste^na Vegetabiliimi (del. II s. 72) medräknas.'^ Härvid är

dock att märka, att en stor del af dessa upplagor icke är annat

än ordagranna eller endast obetydligt ändrade aftryck af förr ut-

gifna, så att utom de tvenne redan omtalade endast den sjätte

(1748), tionde (1758— 5g) och tolfte (1766— 68) äro att anse såsom

original-upplagor. Hvilket arbete enhvar af dessa kräft, därom

kan man göra sig en föreställning redan af deras sid-antal: ed. I

utgjorde endast 14 sid." fol., men däremot II 80, VI 242, X (hvari

dock .stenriket saknas) 1,384 och XII 2,371 sidor i oktav. »Jag

har härpå», säger han själf, »upoffrat min tid, krafter, helsa och

nästan lif i god intention att tiena wettenskapen, där jag måst

troka mig fram i owäga bane, skild från samblingar och andra

hielpe medel uti de mäst florerande riken. » " Men också belöna-

des han härför med sina samtidas nästan odelade beröm, och

hans Systema, särskildt de tvenne sista upplagorna, beteckna-

des länge såsom »naturforskarnes gyllene bok», hvilken ansågs

såsom oumbärlig för enhvar sådan. An i dag erkännes äfven,

att dess io;de upplaga bildar en af de mest betydande gränsste-

^ Endast en öfversikt af eller liksom en karta till ett blifvande arbete.

^ Olika upplagor bafva öfversatts till tyska, holländska, engelska och

franska. Dessutom ha flerestädes i utlandet enstaka delar däraf särskildt

utgifvits.

’ Bref till C. G. GjÖRWELb den 7a 1758.
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ricirnci ps. saväl den botaniska som den zoologiska forskningens

utvecklingsbana.

Ett annat af I.INNÉS hufviidarbeten, hvaraf första upplagan
utkom redan under vistelsen i Holland, är Genera plantariim, om
hvilket i mångt och mycket gäller detsamma som om Systema
natur(E. Äfven häraf utkommo under hans lifstid flera (6) nya
upplagor,^ af hvilka dock endast den andra (1742), femte (1754)
och sjätte (1764) äro af honom själf ombesörjda. Äfven detta

var ett i hög grad mödosamt arbete, då han redan för första upp-

lagan »examinerat och anatomicerat mehr än 10,000 species Jlorum,'^

alla många gånger». Särskild uppmärksamhet ägnade han blom-

mans och fruktens förr oftast förbisedda byggnad och delar, hvar-

igenom han ock blef öfvertygad, att det var från dessa, som släkt-

karaktärerna borde hämtas, under det att »Botanisterna klagade

förut, att fructification icke war tillräcklig att distinguera genera,

utan de måste gå till blad och fadern plantce» [växtens yttre

utseende].^ Följden häraf blef ej blott, att »han allena påfann

flera Genera, än alla Botanici tillsammans, som före honom lef-

wat», utan ock, att »så godt som alla Genera kunna anses för

Linn^i egna, då han måste cassera och sjelf omarbeta alla de

andras ofullkomliga charaeterer». Än i dag gäller därför den

grundsatsen, att ingen hänsyn tages till de af äldre författare

gifna släktnamnen. Första upplagan af LiNNÉS Genera plantarum

bör därför anses såsom urkällan för alla dylika namn, och de däri

af honom upptagna förses nu med auktors-beteckningen LiN., äfven

om de återfinnas hos t. o. m. ett par hundra år äldre författare.

Det var emellertid för LiNNÉ ej nog att hafva fastställt nya

grunder för släktbegränsningen inom växtriket; det kräfdes

ännu mycket arbete för att från Floras fält bortrensa det frodiga

ogräs, som under seklernas längd där inrotat sig, ej minst där-

igenom, att artbegreppet ej blifvit fixeradt, så att man ej tvekat

att såsom särskilda arter erkänna och beskrifva äfven helt obe-

tydligt afvikande former.^ Att äfven på detta område åstadkomma

^ Bfter hans död ytterligare fyra. Bland utdrag ur desamma må sär-

skildt nämnas ett, som i slutet af 1700-talet tr3'cktes i Batavia med tillfo-

gande af malajiska namn (Stöver II p. 174).

^ D, V. s. förut såsom arter beskrifna växtformer.

^ Såsom exempel kunna nämnas; till slägtet Pyrola fördes ej blott de

nu så kallade, utan och Parnassia, Tricntalis, Goodyera och Salix hcrbacca; till

Trifolium utom klöfverarter och närbesläktade ärtväxter (Mrdfeago och Meli-

lotus) äfven blåsippan, smultron, Alenyanthes och Oxalis o. s. v.

* Så t. ex. uppdelar Linder i sin Flora Wiksbergensis i ej mindre än 5

arter vår inhemska gran och tall, hvaribland finnas äfven sådana som mar-

tall, granbuske o. s. v.

Vr-,
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reda och ordning kände han sig därför lifligt manad, och redan

på sommaren 1746 grep han verket an och »arbetade från

morgon till afton, att jag nästan däraf grånar», samt höll på där-

med ända in på 1748. Den i749 ansåg han sig emellertid

nödsakad att meddela sin vän BÄCK: »Jag begynner aldeles slå

Species plantarum iitur tankarne; jag har sedan i fjohl ej fått tid

at se på dem, jag .kiörde åstad alt till Polyandria; det är mig

omögligt att på ett helt åhrs ständiga arbete expediera dem; jag

har lust lämna det gjorda^ till ett inventarium äfter mig, at äfter-

wärlden kan se, at jag kunnat gjort det, om jag haft tid och

welat. Men skall jag arbeta mig till döds? skall jag aldrig få se

äller smaka wärlden? hwad winner jag där med? Man blifvver ej

slug för än på slutet.»

Det dröjde dock ej mer än ett par år, innan han åter grep

verket an, börjande alldeles på nytt, och lämnade därunder BÄCK
täta rapporter om verkets fortskridande. Den ^ 75 ^ kan han

berätta, att »jag skrifwer nu på Species plantar., har kommit till Poa

på 8 dagar», samt tillägger, att om han »får lof skryta litet eller

något mer», så tror han, att »får jag fullborda det, så blifwer

det braf; hwar och icke, så önskade jag, at ett par ark trycktes,

at werlden kunne se, hwad warit at giöra». Den s. å. hade

han redan kommit till Icosandria. Den ^75^ tackar han »för

det milda eloget, som Min Br. behagade senast fägna mig med;

det kunde giöra mig litet högfärdig, om jag fingo tid, men nu ligger

jag som en kläckande höna på sina ägg och kläcker species, men
min kläckningstid går längre uht, så at jag ej hunnit mer än till

Diadelphia^ ehuru jag arbetar natt och dag». Den Y3 D 52 var

han kommen till Syngenesia^ och »nu tänker jag hwila mig

några dagar». Slutligen den Yp hade han glädjen att kunna

meddela, att »jag har slutat mina Species'». — Enligt hans egen

utsago, var detta det »wärk, som Linn^US altid sjelf höll

för sitt bästa», och i ett visst afseende kan detta äfven vara be-

rättigadt med hänsyn till den otroliga flit, vidtomfattande belä-

senhet och kritiska skärpa, hvarom det bär vittnesbörd. I tvenne

digra oktavband meddelas nämligen däri beskrifningar på alla då

bekanta växtarter. Dessas antal uppgick till omkring 8,000, se-

dan han ur de verkliga arternas antal utgallrat tusentals variete-

ter och tillfälliga afändringar samt därigenom skarpare än dittills

begränsat artbegreppet. Därtill hade ock fogats en kritiskt sofrad

uppgift på arternas namn hos äldre författare samt uppgifter om

* Detta manuskript finnes i Ijnnéan vSocietys bibliotek.



deras hemland, förekomstsätt m. m., allt i den öfverskädliga ord-

ning och efter de enkla lagar, som han själf stiftat, och detta sa.

att han därutinnan hvarken förr eller senare af någon öfverträflfats

Säkert är ock, att det fyllde ett mycket kändt behof, och att

det därför alltid måste räknas till de mest epokgörande arbetena

inom botaniken. Och detta ej minst g^enom en däri vidtagen re

form, som visserligen snarast kan förliknas vid COLUMBI ägg, men
som — i all sin enkelhet — varit både botaniken och zoologien

till så väsentligt gagn, att flera påstått, att hans förnämsta för-

tjänst ligger just däri.

För att rätt kunna fatta detta, är det nödvändigt att erinra

sig, huru såväl växter som djur den tiden benämndes. Någon be-

stämd regel härutinnan förefanns ej, utan enhvar författare ansåg

sig hafva rätt, nästan en slags skyldighet, att gifva en ny

benämning, — angifvande upptäckarens namn, blomningstid, väx-

plats, användning eller andra föga karakteristiska bisaker — och

sålunda uppstodo för hvarje art flera sådana, med hvarandra kon-

kurrerande, hvilket ju måste medföra en förvirring, som hotade

att snart blifva ohjälplig. Dessa benämningar både kunde vara

och voro äfven vanligen ett slags längre eller kortare beskrifnin-

gar, och därför kallades exempelvis Linncea än Valerianella

nemorosa 7'cpens, foliis vitis idecB mino7'ibus, jiore suh'ubente
,

se-

7uine umbilicato oblongo, än Niiminularia majo7\ rigidioribus & rarius

crenatts foliis
^
Jioi'e purpiu^eo gemellofixi endast Seipyllifolia — flera

andra benämningar att förtiga. Och på samma sätt fick man höra

zoologer släpa med sådana namn som Miis caiida longa nudius-

cula, corpore cinei'eo-fusco, abdomine subalbescente och Aftgiäs vid-

garis fuscus, collo jiavescente
^
ventre albis maciclis distincto, då de

skulle beteckna vår vanliga husråtta eller snoken o. s. v. Man .

kan lätt föreställa sig, att allt hvad naturforskare hette drog en

lättnadens suck, då han påfann och i första upplagan af Spectes v

plantarum (1753) införde den binära nomenklaturen, enligt hvilken f

t. ex. Linnaean skulle hafva sitt fixa namn Linncea borealis, hvit- a

sippan kallas Anemone nemorosa o. s. v., hvarvid det första ordet

skulle vara släkt-, det senare art- (eller till-)namn. Detsamma
^

tillämpades sedan genom io:de upplagan af Systema naturce inom i

zoologien, så att husråttan fick heta helt enkelt Mus musculiis,

snoken Coluber natrix o. s. v. Själf tyckte LiNNÉ, att detta

»war detsamma som att sätta kläpp i en klocka; twå namn kunna

lätt minnas, lätt nämnas och skrifwas, långt bättre, än förut skedde

genom långa definitioner». — Första upplagan af Species planta-

rum utkom 1753, den andra, betydligt förökade 1 762 ;
sasom sup-
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plement såväl härtill som till Gcyiera playitartim utgåfvos Ma?itissa

1 (1767) och II (i 770 -

Ännu ett arbete, som på natiiralhistoriens, framförallt botani-

kens, hela utveckling utöfvat ett högst betydande inflytande, måste

här särskildt framhallas. Detta är Philosophia botanica, som han

under tillfrisknandet från en svår sjukdom dikterade för sin lär-

junge LÖFLING. Detta verk är visserligen till väsentlig del en

sammanfattning af flera äldre, smärre skrifter,^ men dessa hafva

tillökats och omarbetats på ett sådant sätt, att det öfverträffar

allt, hvad dittills blifvit öfver botanikens teori framställdt; där

förut härskat godtycke, oreda och villervalla, infördes nu ordning

och klarhet, och därigenom blef detta arbete en lagbok, hvars

enkla, lättfattliga bud gärna åtlyddes. »Det var uttrycket», sä-

ger C. A. Agardh, »icke blott af hans egen, men af vetenska-

pens mannakraft.» T. o. m. en sådan man som J. J. ROUSSEAU
förklarade, att »i denna bok finnes mera visdom än i de största

folianter; i densamma finnes icke ett enda umbärligt ord»,^ och

en af de mest framstående bland dem, som efter LiNNÉS död

uppträdde i opposition mot hans system, L. Cl. Richard, försäk-

rade, att han hvarje vinter en gång genomläste den och ännu i

sitt 7o:de år fann den ny och förtjusande.^ Såsom ett ytterligare

bevis på det allmänna anseende, hvaraf den kom i åtnjutande,

må nämnas, att den i utlandet omtryckts 5 gånger (senast 1824),

och dessutom öfversatts till tyska, engelska, franska och (2:110

gånger) spanska.

Särskildt bör vidare framhållas hans Flora suecica, hvaraf för-

sta upplagan utkom 1745, den andra, betydligt tillökade 1761.

Egentliga anledningen till dess författande angifver han själf hafva

varit, att »han fann, att en sådan Flora war oumbärlig för sina

'Disciplar, om Naturkunnigheten skulle i fäderneslandet upkomma
och drifwas uti det skick, som den borde, och till den högd, som

den kunne hinna». Vårt land fick härigenom för första gången

en sammanfattning af och beskrifning på samtliga inom detsamma

dittills anträffade växter. Denna hans flora har sedan legat till

' Iläribland hans Fundamcnta och Critica. Om den senare yttrar Thun-
EKRG ^Cnllecianea JI^ mscrpt i Ups. univ:s bibliotek); »Linnés Critica bofanica

är ej en stor, men en förträfflig bok. Med den uträttade han mer till Wet-

tenskapens reform, än den största tillförordnade Committé skolat göra, och

kanske icke vågat göra, om jag skall döma efter de exempel, som sednare

dder utvisat.» Med ännu större rätt kan detta sägas om hans Philosophia

iiotanicii.

J. J. BjÖRNSTÅHI.S Resa J s. 141.

^ L. A. Agardh, Äreminne öfver Archiatern Card VON LlNNK S. 85.
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grund för alla svenska eller skandinaviska floror. I ett afseende

afviker den dock från så godt som alla dessa; det är nämligen

ej endast torra beskrifningar samt uppgifter om de särskilda arter-

nas förekomst inom landet, som här meddelas, utan därjämte

en mängd upplysningar rörande åtskilliga egendomligheter hos

särskilda arter, deras praktiska användning m. m. Såsom synner-

ligen värdefulla måste man ock anse de här upptagna, från olika

landsändar insamlade folknamnen, i samband hvarmed göres för-

sök att på vetenskapliga grunder och efter bestämd princip fast-

ställa svenska artnamn.^ — För ofvannämnda ändamål utarbetade

han ock sin Fauna Suecica, den första i sitt slag ej endast inom

vårt land, utan i hela världen. »Igenom detta», säger han själf,

»wann LlNN^US den förmån, att han under sina excursioner med
de studerande kunne lika lätt lära dem att känna Diur, Foglar,

Ormar, Fiskar, Inseeter och Maskar, och att därigenom gifvva

ungdomen smak att betrackta Skaparens största wärk i de min-

sta ting; hwarmed han ock uträttade det, att samma ungdom,

som tillförene wid lediga stunder slog dank, sedermera fick i all-

mänhet nöje att skärskåda Inseeter och deras undranswärda egen-

skaper.» Att han här särskildt framhåller insekterna, finner sin

förklaring däri, att han framför allt på undersökning af denna

djurgrupp, åt hvilken man i vårt land förut knappt ägnat ens en^^

flyktig uppmärksamhet, nedlagt ett arbete, som man kan känna

sig frestad att beteckna såsom häpnadsväckande, då man ser de

noggranna, fullständiga beskrifningarna på hvarje art samt den sä-

kerligen mycket tidsödande synonymiken. Redan i första upp-

lagan (1746) inrymmas omkring 850 arter, hvilket tal i den andra

svällt ut till nära 1,600.

^ Fullständigt hann väl Linné ej att genomföra detta, men det sätt,

hvarpå han, särskildt hvad beträffar gräsen, löst denna sin uppgift, kan utan

öfverdrift betecknas som i allo mönstergillt. Den princip, som han uppen-

barligen ansåg böra följas, var den, att binära nomenklaturen äfven här skulle

användas, d. v. s. att hvarje växtsläkte skulle hafva sitt bestämda, helst ur

folkspråket hämtade namn, samt likaledes hvarje art sitt egna namn, som

bildats därigenom, att framför släktnamnet satts ett därmed sammansmältande

ord. Så t. ex. släktet Gröe {Poa) med artema Ö7igs-, betes-, fjäll-, hvitgröe

m. fl.; släktena slok och hvete {Melica och Tritieum) med arterna berg- och

grusslok, kvickhvete o. s. v. Denna princip är det ock, som — savidt möjligt

— blifvit följd i de flesta arbeten på detta område (särskildt i E. Fries,

Förslag till fastställande af svenska växternas slägtnamn och i den af Kuugl.

Landtbruksstyrelsen utgifna Nortnalförteckni7ig Öfver sve77ska våxt7ia7n7:) och

torde väl kunna anses vara den enda riktiga, hvilket ej utesluter, att mau vid

tillämpningen af densamma kan i enstaka fall hafva olika mening, mest be-

roende på individuellt tycke och smak.
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På samma sätt, som nu skett med några af LiNNÉS arbeten,

borde ock redogöras för öfriga större, som han under sin pro-

fessorstid publicerade. Till förekommande af alltför stor vidlyf-

tighet blir det dock nödvändigt att här blott nämna deras namn,

nämligen Flora Zcylamca} (1747), Hortus Upsaliensis (1748), Ma-

teria Medica (1749), Bibliotheca bota7tica ed. // (1751), MuseiLUi

Tessiniammi (1753), Museum Regis Adolphi Friderici (1754), Mu-
seum Regtytce Ludovicce Uhdcce (1764), Prodromus Musei Regis Adol-

phi Friderici (1765), Clavis MedicuuB (1766.)

Att en del af ofvan omtalade skrifter stå i närmaste samband

med och snarast äro att betrakta såsom produkter af hans lärar-

verksamhet, är uppenbart; ännu närmare förbunden därmed är

en annan grupp af skrifter, nämligen de akademiska disputatio-

ner, som på titelbladen bära LiNNÉS namn. Enligt gällande

lagbestämmelser måste nämligen då — och ända in på 1850-talet

— enhvar, som ville aflägga filosofie kandidat-examen (och detta

måste då äfven blifvande läkare), disputera pro exercitio och efter

aflagd examen före promotionen pro gradu. De förra disputatio-

nerna torde i de flesta fall varit helt och hållet eller hufvudsakli-

gast författade af den professor, som vid disputationsakten såsom

praeses intog öfre katedern, och på hvilken väl ock föll brorslotten

af försvaret. Däremot torde i såväl författandet som försvaret re-

spondenterna icke hafva tagit större del. Att nu afgöra, huru

många och hvilka af dessa disputationer, uppgående till ett antal af

ej mindre än 186,^ helt och hållit flutit ur LiNNÉS penna, är omöj-

ligt. Att så är förhållandet med åtskilliga, därom hafva vi hans

egna ord, och det framgår dessutom af själfva innehållet; andra

(t. ex. Löflings De gemmis arborum, D. H. SÖDERBERGS Pan-

dora et Flora Rybyensis, TlLL^l De varia febidum inteimiitte^itium

curatione m. fl.) äro däremot uteslutande resultatet af responden-

ternas egna studier och iakttagelser. Men äfven dessa hafva säker-

l
^ Denna grundade sig på de samlingar, som på 1600-talet blifvit gjorda

på Ceylon af den holländske botanisten Hermann, men af honom ej hunnit

bearbetas. De hade på ett eller annat sätt förirrat sig till Danmark och äg-

des där af apotekaren GunTher, som sände dem till Upsala, och »då Ein-

igenkände Hermanns samling, fägnade han sig, att han skulle ifrån

förgängligheten få rädda denne Thesaurus, som hittills förswunnit. Han an-

wände altså dagar och nätter på detta Herculis arbete att examinera så länge

torkade blomster.»

* Under hela tiden från 1743 till och med 1776 utkom, med undantag

1773, hvarje år åtminstone någon disputation, vanligen flera. Så t. ex.

1752 och 1759 respektive 13 och 15.
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ligen, åtminstone i viss mån, fått sin prägel, liksom sitt iwprima.
/ur, af Linne, som före tryckningen genomgick, kompletterade
och korrigerade desamma.

Huru det i de flesta fall tillgick, därom har hans lärjunge

J. G. Acrel meddelat upplysning. »Alla disputationer»
,

berät-

tar denne, »skref han dictando, dels på Svenska, dels Latin, hvilkas

i ordning sättande och städande blef Respondenternas sak; och ehuru

han ej sjelf bekymrade sig om Latiniteten uti dem, gaf han nog sit
'

nöje tilkänna, när de voro väl skrifne, och tvärtom. At skrifva

en Disputation behöfdes således knapt 3 timmar, ty i och för sig

sjelf var den ej annat än en Lection öfver ämnet, den Respon-

denten antecknade.» Att emellertid ej alla kunde så lättvindigt

expedieras, kan man äfven vid en flyktig genomgång af desamma
lätt finna, men ofta nog kräfdcs af respondenten ej synnerlig stor

möda eller sakkunskap, då det för honom viktigaste var att åstad-

komma en passabel latinsk öfversättning. Härvid var det vanligt,

att han gaf sig sken af att vara den verklige författaren samt i
)

smickrande ordalag prisade Prseses’ lärdom och skarpsynthet.

De mera förtjänstfulla af dessa disputationer jämte en del af l

honom hållna akademiska orationer och program samlade han
|

sedan och utgaf dem under den gemensamma titeln Amoenitates
|

academiccE, hvaraf under hans lifstid 7 band (1749—69) utkommoT^ t

utgifvandet af ytterligare 3 band ombesörjdes af SCHREBER, som f

ock af de föregående publicerade nya upplagor. Synnerligen fre-
|

stande är att här redogöra för en del af dessa akademiska afhand-

lingar, särskildt för sådana, hvilka äfven för personer utan dju-

pare naturvetenskapliga insikter erbjuda ej ringa intresse. Detta

skulle emellertid lätt kunna förleda till alltför stor vidlyftighet.

Alla de i det föregående omtalade Linnéanska skrifterna röra

sig på det rent vetenskapliga området och äro därför författade

på latin, den tiden de lärdes universalspråk. Men äfven på moders-

målet utgaf han ett ej obetydligt antal skrifter, bland hvilka de

utförligaste äro hans beskrifningar öfver cn del af sina resor inom

fäderneslandet, för hvilka redan (i kap. VIII) blifvit redogjordt. Och

dessutom böra härtill läggas de populärt hållna, smärre skrifter at

naturvetenskapligt eller allmännyttigt innehåll, som voro afsedda

särskildt för svenska läsare. Redan tidigt (på 1 740-talet) började

han ägna sig åt detta slags skriftställen genom att i almanackor

införa smärre uppsatser, sådana som Anmärkningar om tnländska

växter, Om 7iyttan af Wäxternas olika kwn ivid Åkerbruk och

Trägårdar, Högst nyttige Huskurer för frossan, Om Thce och

Thce-drickande
,
Anmärkningar om Bränmvin m. fl., af hvilka
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specielt den sistnämnda ännu i våra dagar ej blifvit bortglömd,

emedan han däri uppträder såsom en af de första kämparne i vårt

land mot det då allmänna brännvins-missbruket. Sedermera ut-

gåfvos åtskilliga småskrifter, behandlade ämnen från vidt skilda

områden, hvaribland särskildt märke bör läggas till de af popu-

lärt naturvetenskapligt innehåll. Mycket har väl under de gångna

åren ändrats; mycket, som då ansågs såsom bevisadt, har se-

dan befunnits oriktigt; många nya upptäckter hafva blifvit

gjorda; i många afseenden hafva uppfattningen och åskådnings-

sättet förändrats, men det oaktadt kunna än i dag flera af dessa

småskrifter med verkligt nöje läsas såväl för deras innehåll, som

för det originella, friska och trohjärtade framställningssättet, än

godmodigt skämtande eller nästan barnsligt naivt, än allvarligt

eller upplyst af bländande snilleblixtar. Härigenom torde det

också icke kunna honom bestridas ett aktadt namn bland dåtidens

svenska stilister. Läsaren må härom själf döma af de profbitar

— beklagligtvis alltför få — som i detta arbete meddelas.^

Härmed skulle öfversikten af LiNNÉS författarverksamhet vara

afslutad, om ej några ord måste tilläggas rörande hans litterära

kvarlåtenskap, bestående i de mer eller mindre långt framskridna

förarbeten till skrifter, som han planlagt, men ej hunnit utföra.

Besöker man Linnean Societys bibliotek i London och slår upp

hans egna exemplar af de utgifna skrifterna, finner man de

flesta af dem interfolierade samt försedda med talrika ändringar

och tillägg, emedan han »inskref alt, hwad han observerade, straxt

på sitt ställe och förlitte sig aldrig på minnet»
;
mycket af detta

hann aldrig publiceras i de nya upplagor af Species plantariim^

Materia medica, första delen (djurriket) af Systema Naturoe m. m.,

som han önskade få utgifva.^ Vidare finner man där bland flera

^ Se särskildt bil. XX och XXL — Att däri, i synnerhet ora man bedö-

mer dem efter nutidens fordringar, kan påträffas en del svagheter, må ej för-

nekas. Såsom en sådan kan man räkna, att han — liksom många sina sam-

tida — så att säga, tänkte på latin, då han skref svenska, hvadan satsbyggnad

och uttryck ofta nog äro en trogen afspegling af latinska språkbruket. Rättstaf-

ning var ock något, hvaråt han, liksom de flesta under den tiden, ägnade

mycket ringa uppmärksamhet, så att ett ord t. o. m. på samma sida eller i

samma mening kan anträffas stafvadt på olika sätt, — något, som t. o. m.

gäller personnamn. — Vissa tider företedde ock hans handskrifter den egen-

domligheten, att han nästan konsekvent bortkastade alla stora begynnelsebok-

stäfver utom i personnamn, så att han började såväl andra nomina propria

it. ex. swerige, Stockholm o. s. v.) som ny mening med liten bokstaf. »Intet

är H:r Linné en Sectataire af Voltaire, men med honom en hatare af

initialbokstäfver», säger därför Tessin i sina dagboksanteckningar.

^ Bref till Bäck 1773 och J*. A. Murrav ^7, 1775.
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andra manuskript ett mycket digert sådant: Systema morbomm,
hvartill grunden lades redan under hans första föreläsningstermin

och hvari han sedan ända in på ålderns dagar inskref sina iakt-

tagelser och idéer. Om detta hunnit utgifvas, skulle det antagligen

blifvit hans förnämsta arbete på det medicinska området. — Än
ytterligare använde han mycket arbete på ett Lexicon eller en Dic-

tionnaii^e portatif d'Histoire natiirelle. Denna skulle utgifvas af en

bokförläggare J. M. Brurset i Lyon, som därom genom Tessix
framställt förslag. Därpå begynte han arbeta 1756 och hoppades
— med en paus för annat arbetes fullbordande — att fa det fär-

digt till våren 1758. Tiden blef emellertid gång efter annan

framflyttad, emedan han fann »dageligen, att det blifwer ett allt

drygare och drygare werk, än man förmodat; ... får nu se, om
o

jag öfwerwinner det eller det mig. Åtminstone är det icke ett

eller tu års arbete, ehuru jag trott mig weta det mesta förut.»

Ännu i juni 1760 omtalar han sin föresats »att med all flit expedi-

era samma Lexicon», hvarpå »jag sistledne wintras höll på att

skrifwa det mesta jag förmådde».^ Sedermera afhördes det icke,

utan mycket arbete hade förspillts förgäfves. — Det sista arbete,

hvarmed han var sysselsatt, då sjukdom för alltid bröt hans kraft,

var en Mantissa plantarum ///, »som har wid pass 4 å 500 ut-

ländska wäxter och 300 nya djur» och hvars renskrifning han

redan påbörjat.^

I närmaste samband med LiNNÉS författarverksamhet står

hans vetenskapliga korrespondens, genom hvilken han dels med-

delade andra naturforskare råd och upplysningar, dels ock själf

mottog meddelanden om gjorda fynd och iakttagelser samt för-

värfvade material till bearbetning och bidrag till sina samlingars

förökande. I ännu högre grad än beträffande hans utgifna eller

i manuskript varande skrifter visar sig här svårigheten att inlåta

sig på någon utförligare redogörelse. Deras i allmänhet rent

vetenskapliga innehåll göra dem ock mindre ägnade till referat i

en biografi af den art som den föreliggande.

Hvad däremot här bör framhållas, är den myckna tid och det

betydande arbete, som han måst använda härpå. Redan 20 år

före sin död uttalar han sin öfvertygelse, »at min stora correspon-

dence, uti hwilken snart sagt från hela werlden alt, som omrördts

uti Naturkunnigheten under min förnämsta tid, afhandlas, en gång

af sin egen tyngd och volume förgår och till kryddbodarnas tjänst

^ Bref till Tessin ^^'2 i757. 'Vs ^75Ö. ®*/i
1760.

® Bref till J. A. Hagström ®/2 ^774 A. J. Murrav ’7g '775-
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avancerar». Nagot sådant behöfver man dock ej befara med de

till honom ställda brefven, hvilka, såvidt de af LiNNÉ ansågos

värda att förvaras, finnas oskingrade kvar i Linnean Societys ägo;

af hans egna, hvilka i vetenskapligt afseende ovedersägligen äro

de viktigaste, hafva däremot beklagligtvis många gått förlorade.

Af det, som finnes i behåll, kan man emellertid få ett begrepp

om korrespondenternas antal, ^ äf-

vensom om den mängd af veten-

skapernas stormän i alla länder,

hvarmed han stod i intim förbin-

delse. Naturligtvis saknas där-

ibland ej heller en mängd andra

naturvetenskapernas gynnare och idkare af de mest olikartade

samhällsställningar: ministrar, ambassadörer, guvernörer, lorder,

kammarjunkare, biskopar, abbéer, munkar, godsägare, officerare.

Namnteckning 1755.

Af Linné använda sigill.

jurister, konsuler, köpmän, handtverkare, tulltjänstemän o. s. v.,

för att ej tala om en mängd professorer, läkare och apotekare.^

Såsom de flitigaste" brefskrifvarne böra först framhållas de under

hans utländska resa förvärfvade vännerna J. Burman, J. Fr. GrO-
NOVIUS och Adr. van Royen, bland de öfriga i främsta rum-

met Francois de la Croix de Sauvages, med. professor i

Montpellier, med hvilken han i nära 30 år underhöll en synner-

ligen både liflig och förtrolig korrespondens i botaniska och medi-

cinska ämnen. Bland de öfriga märkas, utom flera af de utländ-

ska lärjungarne, företrädesvis P. COLLINSON och J. Ellis (bägge

ifriga naturforskare i London, den förre klädeshandlare, den senare

* De nu kända brefven till Linné från utlänningar uppgå till omkring
2.150 och från svenskar till något öfver 820; hans egna till utlänningar till

omkring 440 och till svenskar bortåt 1,300.

® Jfr E. Ähruing, Carl VON^ Linnés brefväxling. — Af de utländska

brefven äro ganska många tryckta; af de svenska har däremot endast ett min-
<ire antal offentliggjorts, förnämligast af E. Ährling i Carl VON Linnés
Svenska arbeten.
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äfven köpman), G. Gmelin (prof. först i Petersburg, sedan i

liibingen), Ant. Gouan (prof. i Montpellier), J, E. Gunneru.s
(biskop i Trondhjem), N. J. v. Jacquin (prof. i Wien), Tfl. Pen-
NANT (med. doktor, engelsk zoolog), J. V. Rathgeb (österrikisk
ministerresident i Venedig), J. Chr. Sch^fferu.s (superinten-
dent i Regensburg) och D. Vandelli (prof. i Lissabon).

En enda af I.INNÉS utländska korrespondenter måste här nå-

got utförligare omta-

las, emedan det för-

hållande, hvari de un-

der årens lopp kommo
till hvarandra, ådragit

sig liflig uppmärksam-
het i vida kretsar.

Hans namn är förut

^

omnämndt; Albert
VON Haller, liksom

ock den hjärtlighet och

förtrolighet, hvaraf de-

ras brefväxling i bör-

jan bar vittnesbörd.

Dessa känslor förbyt-

tes dock snart till kall-

sinnighet eller rentaf

bitterhet, så att Hal-
ler till sist måste räk-

nas till Linnés hätska

motståndare.

Första offentliga

Adrian van Royen. Utbrottet afdennaovilja
Efter ett holländskt kopparstick 1747. vålladeS däraf, att

Linné i första upp-

lagan af Flora suecica (1745) tillät sig att — utan att ett enda

förklenande ord yttrades — i några, enligt nutida uppfattning

tämligen obetydliga detaljfrågor uttala åsikter, som afveko från

de af Haller framställda. Ett med anledning häraf i vre-

desmod skrifvet bref hade, såsom den efter en svår sjukdom

ännu ej fullt tillfrisknade LiNNÉ förklarade, nästan krossat ho-

nom; slaget kom nämligen helt oväntadt, då han vid alla till-

fällen med största aktning och loford talat om Haller. I hans

Del. I s. 252.
1
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svar, som vittnade om liflig önskan att förebygga all schism dem

emellan, genomgick han punkt för punkt de gjorda anmärknin-

garna, angaf skälen för sina åsikter, påvisade att mycket af kland-

ret berodde på missförstånd, fritog sig från hvarje afsikt att för-

ringa Hallers förtjänster och förklarade sig med nöje skola

rätta hvarje påvisadt misstag. Dock förgäfves. HALLERS egen-

kärlek var sårad och i sin misstänksamhet tog han såsom angrepp

mot sig, hvad som uteslutande var riktadt mot andra. Gång efter

annan skref LiNNÉ vänskapliga — man skulle kunna säga, alltför

undfallande och ödmjuka— bref. Och ännu så sent som på 1760-

talet försökte han, ehuru fåfängt, genom Hallers landsman ValL-

TRAVERS ^ att återknyta den gamla förbindelsen. HALLER åtnöjde

sig emellertid ej med att i bref gifva sin förbittring luft, utan an-

grep äfven offentligt gång efter annan Linnés skrifter, och t. o. m.

en hans 15-årige son fick uppträda med icke mindre än fem strids-

skrifter, hvari han sökte öfverbevisa LiNNÉ om fel och misstag,

företrädesvis rörande växternas nomenklatur.^ LiNNÉ å sin sida

fasthöll sin en gång fattade princip att ej inlåta sig på polemik,

utan i stället låta eftervärlden afgöra tvistefrågorna; »efter vår död

skola barnen, som nu leka, blifva våra domare». Ofta nog läste

han ej ens Hallers kritiker och undgick därigenom att förargas;

mycket upprörd blef han dock, då han på sin ålderdom fick se

sina bref med förtroliga privatmeddelanden, utan sin tillåtelse, af

Haller publicerade,'^ äfven med noggrant återgifvande af de

fel mot latinska grammatiken, hvartill han i brådskan gjort sig

skyldig.

Hvad var då egentliga orsaken till denna Hallers oförson-

liga bitterhet? Själf har han antydt detta; han beskyller nämli-

gen Linné, att »han har ansett sig sjelf som en annan Adam
och benämnt alla djur efter deras kännetecken, utan att taga hän-

syn till sina föregångare», så att »han kan knapt afhålla sig att

göra menniskan till apa och apan till menniska»
;
hvad åter hans

botaniska arbeten beträffar, råder han honom, »att han måtte allt

mer och mer bortlägga sin benägenhet att förbigå af andra klart

beskrifna slägten, att han måtte blifva något mera undfallande

mot sådana växtnamn, hvilka andra föreslagit, och att han öfver-

hufvud ville erinra sig, att, liksom alla andra vetenskaper, äfven

‘ Jfr bil. XIX.
• Senare bad denne om tillgift härför och skyllde på pojkaktig skrifklåda.

^ Jfr bil. I s. 2. — En synnerligen svår anmärkning mot HallER kan

göras, nämligen den, att han underlät att häribiand trycka jmst det bref, vSom

niest är ägnadt att ställa LtnnÉS tillvägagående i en fördelaktig dager.
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botaniken är en republik». Han ansåg alltså Linné vilja vara
en själfhärskare, för hvilkens clespotiska vilja alla borde böja sig.

Det gör ett egendomligt, nästan komiskt intryck, då man ser
andra hos Linné beklaga sig, att »Haller anser sig ofelbar som
påfven» och att han blir förbittrad på enhvar, som röjer en af-

vikande tanke. Lians stora uppskattning af eget värde är f. ö.

Albert von Haller.

Efter P. A. Tardieus kopparstick, kopia af E, F. Handmanns oljefärgsporträtt.

allmänt känd; hans oroliga, ständigt missnöjda sinnelag bidrog

nog äfven till att han ej gärna hörde LiNNÉS lof förkunnas, då
o

han däri såg ett nedsättande af sina egna förtjänster. A andra

sidan måste medgifvas, att äfven LiNNÉ ej var utan all skuld;

äfven han ville — i synnerhet på äldre dagar — ej gärna vara

föremål för kritik, och äfven sakliga anmärkningar mot hvad han

skrifvit hade han stundom svårt att genast skilja från personliga

angrepp, fastän han vid lugnare eftertanke kunde säga: »Ju mera'

misstag och fel hos mig upptäckas, dessto tacksammare är jag
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ty då kan jag sjelf under min lifstid afhjelpa dem; efter döden

kan man sjelf ej förbättra sina arbeten».^

»Bedömer man opartiskt», säger en i denna fråga fullt sak-

kunnig person,^ »den beklagansvärda söndring, som från hvarandra

aflägsnade tvenne af vetenskapen så högt förtjenta män, måste

man medgifva, att Haller synes bära den tyngre andelen i skul-

den derför. Det finnes icke mig veterligen något bevis derpå, att

Linné skulle afsigtligt framkallat denna missämja eller gjort sig

skyldig till falskhet eller dubbelhet. Hela hans förhållande till

Haller visar oss, att han handlar i öfverensstämmelse med hvad

han tänkte och skref. Så högt vi än måste ställa Haller både

som vetenskapsman och enskild personlighet, så mångsidig han

framstår icke blott i sitt vetandes oerhörda omfång, utan i hela

sin andes rika innehåll, så älsklig han visar sig icke mindre i sin

brinnande fosterlandskärlek, än i sin innerliga gudsfruktan, hvarpå

vi i hans dagbok finna så många talande bevis, dukade han lik-

väl stundom under för fåfängans och ärelystnadens demon. I den

beundran och vördnad, som hans samtid skänkte honom, i det

öfverdrifna lof och smicker, som han ständigt måste höra, låg en

frestelse, starkare, än kanske för någon annan.

Måhända skulle kunna tilläggas: det var deras olycka, att de

lefde på samma tid och att deras verksamhet var till stor del för

lagd till samma fält. »De liknade», säger BäCK,^ »i Botaniken C.^-

SAR och POMPÉE. Den ene, wår LiNNÉ, tålde ingen lika mäktig

och den andre. Herr Haller, ingen mäktigare, eller twärtom.»
o

At flera af korrespondenterna, liksom åt några lärjungar och

äldre botanister, ville LiNNÉ bereda ett varaktigt minne genom att

efter dem uppkalla nya växtsläkten. Själf ansåg han detta vara en

stor utmärkelse, som endast borde gifvas åt sådana, som på ett

eller annat sätt gjort sig däraf verkligen förtjänta, hvarför också

de, som af LiNNÉ erhöllo en sådan dekoration, däraf kände sig

mycket smickrade.^ Man har trott sig finna, att han, åtminstone

' Bref till Sauvages 1740.

^ O. E. HjelT, Carl von Linné i hans förhållande till ALBERT VON
Haller s. 24.

^ Gahmska manuskr. saml. i Ups, bibi. tom. XII.

Bland de sålunda dekorerade befinner sig ock en Lady Anne Monson,
som enligt Cn. Aeströmers försäkran i bref till Linné »bar gort större

framsteg i Botaniska Wettenskapen, än jag ännu vet om något annat Frun-

timmer, och ej superficielt efter dess köns bruk, men grundeligt». — »In-

gen måltid åts i hennes hus, att icke H;r Archrrns skål dracks aldra först.

Ja, H;r Arclurn är hennes förundran och hon har ofta haft frestelse att resa

till Sverige.» Senare meddelar han, att »Fru Monson har genom den hedern,

Linné. II.
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ibland, vid denna namngifning valde växter, som i något afseende

kunde förete någon likhet med dem, hvilkas namn de skulle bära.

I vissa fall synes ock så varit förhållandet, t. ex. då han gaf namnet
Bauhinia åt växter med egendomligt tvåflikiga blad till minne af

de framstående bröderna Bauhinu.S; då Commelyna med blommor
af två större och ett obetydligt blad erinrade om 3 bröder COM-
MELYN, två framstående och en obetydlig såsom naturforskare;

då den genom bisarra idéer bekante Plukenet fick sitt namn
fäst vid en växt med mycket oregelbundna blommor o. s. v.

I åtskilliga fall har man dock säkerligen utan ringaste skäl trott

sig finna dylika förklaringsgrunder. Och framför allt måste med
bestämdhet afvisas det ända till leda upprepade påståendet, att

han fäste sina vänners namn vid vackra, ståtliga växter, under

det att han, så att säga,*'brännmärkte motståndare genom att gifva

deras namn åt fula eller helt obetydliga sådana. För LiNNÉ funnos

inga fula eller obetydliga växter; äfven den till det yttre oansen-

ligaste hade för honom lika värde som den ståtligaste, och t. o. m.

större, om den i sin byggnad eller på andra sätt företedde an-

märkningsvärdare egendomligheter. Boerhaavia, Forskålea^ Loef-

lingia, Koenigia m. fl., uppkallade efter personer, för hvilka han.

hyste de varmaste känslor, hafva ett utseende, som på intet vis

kan ådraga sig den stora allmänhetens uppmärksamhet, under det

Ådansonia^ som bär en motståndares namn, är gifvet åt ett af

världens ståtligaste träd o. s. v. För öfrigt är att anmärka, att

alla dessa namn efter motståndare voro gifna, innan de uppträdt

såsom sådana, hvadan LiNNÉ icke kan hafva haft någon anledning

att chikanera dem på ett sätt, som han i själfva verket ansåg vara

en stor utmärkelse. Snarare kunde man säga, att dessa visat sig

otacksamma för den dem visade hedern.^

H:r Arch:ru gort henne med örtens nämnande, smakat den behageligaste

Botaniska lycksalighet». Att hon var fullt värdig denna heder, därom vittnar

hennes upptäckt af bladens egendomliga rörelser hos Desmodinm gyrans.

^ Särskildt har man såsom en elak kvickhet af Einné framhållit, att da

han uppkallade en växt efter den framstående franske zoologen BuFFON, så

skref han namnet Bufonia^ därmed alluderande pa Bufo, padda. Denna ovär-

diga beskyllning saknar dock hvarje verklig grund. Namnet gafs ej af LiNNÉ,

utan af Sauvagfs, och detta på en tid, då BufFON ännu ej sagt ett ord

mot Linné. Den oriktiga stafningen beror antagligen på ett tryck- eller

skriffel, det senare lätt förklarligt genom den vårdslöshet, hvarmed man den

tiden stafvade äfven personnamn. Linné var i detta afseende mycket lik-

giltig; t. o. m. hans närmaste, såsom Bäck, Ternström, De Geer, Vahe

m. fl., fingo hålla till godo med felaktigt stafvade namn. I LöfeingS af

Linné utgifna Iter Hispanicum finner man ock det rätta stafningssättet Buffotiia .
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Väcka än, såsom helt naturligt är, alstren af LiNNÉS penna

förvåning redan genom sin mängd och omfång, så må.ste detta än

mer blifva förhållandet, om man tager hänsyn till dels den oer-

hörda massa tidsödande observationer, hvarpå de stödja sig, dels

det koncentrerade, lakoniska skrifsätt, hvaraf han, i synnerhet i sina

större och viktigare arbeten, alltid betjänade sig. Af öfverfiödiga

ord var han nämligen en stor hatare; »han skref kort och ner-

veust [— kraftigt, bestämdt] alt, hvad han utarbetade», säger han

själf med fullaste rätt. Med icke mindre rätt säger därför ock

en fullt kompetent domare:^ »Allt, hvad han författade, bar stäm-

peln af system och klassifikation. Hans stil var originel, ovanligt

kort, men kraftfull och aforistisk. Icke ett enda nödvändigt känne-

märke borde vara borta, men ej heller ett enda öfverflödigt ord

finnas i beskrifningen.» Han lämnade »växtens definition i korta,

men digra ord, som ofta i två rader innefattade mer, än föregå-

ende författare kunnat framställa i deras sidolånga beskrifningar».^

Denna hans sträfvan efter korthet och bestämdhet i uttrycken,

denna afsmak för mångordighet gjorde sig med åren allt mer och

mer gällande, och därför saknar man ock i hans senare, rent ve-

tenskapliga skrifter denna poetiska fläkt, som bidrager till att

åt Flora Lapponica förläna ett särskildt behag.
^

* C. A. AGARDH, Sv. Akad:s Handl. X. s, 8o, 82, loy.

^ För den, som utan att vara eller önska blifva naturforskare, känner

sig hågad att taga någon kännedom om hans förmåga i detta afseende, re-

kommenderas t. ex de stycken i Systema Naiurcc ed. X., som handla om vår

vanliga hund och katt, hvari på några rader lämnas skisser af deras lefnads-

vanor m, m., så fullständiga, som i andras långrandiga beskrifningar, och

detta med en sällspord fyndighet i uttrycken (t. ex. om katten det nästan

klassiskt vordna uttrycket: clamando rixandoque viisere amat.).

® Man läse t. ex. hvad han där säger om dvärgbjörken {Behila - nancL)

och den företrädesvis i norra Sveriges kärr allmänna, täcka buske, som nu
är känd under det af Linné gifna namnet Andromeda polifoUa. I dagboken
öfver Lapplands-färden uttrycker han sin beundran öfver densamma: Hon
»stod nu i sin bästa fägring och gaf kärren en träffelig prydnad. Jag såg,

huru hon, förn hon utslår, är helt blodröd, men då hon blommar, blifva bla-

den (blomkronan) helt liffärgade. Jag twiflar någon målare hinner sätta de

behagligheter på en jungfrus bild och med sådan skönhet bepryda dess kin-

der. Intet smink har ännu hunnit dit. Då jag henne såg, föll mig före

Andromeda., af Poeterna afbildad. Ju mer jag på henne tänkte, ju mer kom
hon öfverens med denna ört.» Likheten beskrifves närmare i Flora Lapponica

sålunda: »Med fjättrade fötter ligger den smärta knäböjande (stam-

mens nedre del nedliggande), omgifven af vatten (om våren), fängslad vid

klippan (tufvan), hotad af afskyvärda drakar (amfibier)
;
sorgsen böjer hon mot

jorden sitt ansigte (blomman) och sträcker mot himlen sina oskyldiga armar

(grenarne), tilldess den efterlängtade Pcrseus (midsommarsolen) besegrar odjuren
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N2illa dies sine linea^ var ett af I.INNÉS valspråk, och det

ofvan om hans författarskap anförda bevisar, att han troget höll det. :

En god sporre härtill var det varma bifall, hvarmed hans skrifter

både utom och inom fäderneslandet, af lärd och olärd hälsades. Sant

är visserligen, att enstaka stämmor här och där utom landet höj-

des mot de af honom framställda åsikterna, men dels gällde denna

kritik i allmänhet endast — och ej alltid obefogadt — vissa de- ;

täljer utan väsentligt inflytande på det stora hela, dels voro des.sa 1

kritici så godt som utan undantag personer af föga anseende, som ;

snart togos i upptuktelse af andra. ^ LiNNÉ kunde därför ganska i

lugnt se dessa angrepp, och han förklarade t. o. m., att det »är mig
j

en stor ähra ... När jag har de bästa i Europa, som approbera
{

mitt, så bryr jag mig litet, om en million ignoranter willia det

fördöma. Det wore wäl, att de intet tröttnade för bittida.

»

^ Vis-

serligen grodde i början af hans professorstid ännu förtrytelsen inom

honom mot de gamla antagonisterna SlEGESBECK och Klein, och

han hade nog gärna sett, att deras anfall blifvit af någon bland hans

vänner tillbakaslagna, hvarvid han själf skulle varit villig att bi-

draga med skarpa vapen, men det dröjde ej länge, innan han

fattat en orubblig föresats att aldrig inlåta sig i polemik. »Har

jag orätt», förklarade han nämligen, »så blir det med disputer

aldrig wunnet; har jag rätt, så får jag rätt,’ så länge naturen

warar. » Bekräftelse härpå fick han äfven mer än en gång. Så

t. ex. öfverraskades han 1755 af bref från Maner. Manetti,

botanices professor i Florens, hvilken förut skrifvit emot honom,

och däri anhåller denne om tillgift härför, emedan han nu, sedan

han börjat studera växterna i naturen, ej i äldre författares skrifter,

funnit sitt stora misstag; till ytterligare bevis på sin ånger bad

och ur vattnet frelsar henne, ej mer en jungfru utan en lycklig moder, som

i glädje lyfter sitt hufvud (frukten) mot höjden. Sannerligen, om OviDiUS,

då han sjöng om sin Andromeda, haft för ögonen denna växt, skulle hans be-

skrifning näppeligen blifvit mera träffande, och efter poeternas sed hade han

då af en låg tufva kunnat skapa berget Olympus.»

^ Ingen dag utan en skrifven rad.

^ De, som hätskast angrepo Linné, voro tyskarna H. J. N. Crantz i

Wien och L- HeistER, professor i Helmstedt, »men då de länge sedan äro

förgätna, lönar det ej att uppehålla sig vid deras sofismer» (E. FriES, Bot-

Utjl. III s. 62). Med anledning af dylika angrepp skref Linné till Bäck

1752: »Tyskarne hafwa wärkeligen satt sig på den foten, som M. K. Br. säger,

att censurera alla och at giöra intet sielfwe. De giöra som månglerskorna^

stänka lort på folk och willia endast, at man skall träta med dem, ty har jag

rätt, at jag låter dem säga hwad de willia, och arbetar i min ro, som jag

dem intet hörde; få se på slutet, hwilket warar längst.»

“ Bref till Lidbeck '
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han Linné mottaga diplom såsom »ledamot af Florentinska So-

cieteten». T. o. m. själfve påfven, som förbjudit införande af Lin-

nés skrifter i kyrkostaten — såsom det uppgifves, emedan han

indelade djuren pa annat sätt än MoSES — utnämnde 1774 genom
kardinalen DE Saladas inflytande en ny botanices professor i Rom
(Minasius) med befallning att i föreläsningarne framställa Linnés
åsikter. — Endast någon enstaka gång under de senare 25 åren

af sin lefnad gaf han i förtroliga bref sin förtrytelse luft, men då i

så korta, ofta smått skämtsamma ordalag, att man lätt kan finna, att

det ej var några synnerligen svidande sår, som blifvit honom till-

fogade.^ T. o. m. för SlEGESBECK, som mer än någon annan sårat

honom, och på hvilken han därför var i högsta grad förbittrad,^

^ Jämför del, i, sid. 272 . — Senare utgaf han en ny del, Missus om
fiskarna, hvilken Dinné i bref till Bäck den 7n ^749 berömmer för dess

vackra figurer, men i texten påpekar han åtskilliga barocka misstag. »Så

blandar han hela wärden tillsamans, rörer himmel och jord tillhopa och be-

grinar Artedius, mig och wår hederswärde Bäck, wänder upp och ned på
alla stolarne i huset och säger sedan, att så bör se uht; alla andra se därpå,

gapa och grina, tala där om, och -vvij stå förwånade för mannen.» — Med
anledning af en ny Keeins skrift skrifver han senare (den 7g

^ 752 ); »hwad

ramblar den absurde KeEin? At disputera med honom är at springa kapp

med kalfvar. Det är bätre at blif-wa biten af en häst än af en hund, om
man blifwer lika biten.»

* Denna hans sinnesstämning tog sig bland annat ett tämligen oskyl-

digt uttryck däri, att han på en kapsel, hvari några i Upsala trädgård insam-

lade frukter af Siegesheckia orientalis blifvit inlagda, icke skref detta namn,

utan Cuculus ingratus [den otacksamma göken]. Olyckan ville emellertid, att

baron St. C. Bjeeke, som nitiskt sökte af Petersburger-botauisterna erhålla

frön åt Upsala trädgård samt därför af Linné begärt och erhållit andra sådana

att lämna i utbyte, råkade att bland andra äfven få sagda kapsel, som där-

igenom tillfälligtvis kom i händerna på SiEGESBECK, hvilken sedermera med
stor förbittring fann den växt, som bar hans namn, sålunda omdöpt. Bjeeke
sökte att ställa honom till freds genom att skylla på Upsala-trädgårdsmästaren

samt bad äfven Linné »stilla detta oförmodade owädret» genom att skrifva

ett ursäktande bref, då han kunde vara viss att erhålla en mängd frön af

sällsynta sibiriska växter. Härtill svarade emellertid Linné (den
’'7i ^745)

ett bestämdt nej, »ty en publique malice utan orsak, och sedan man sökt

att fly, och af en idiot och bängel, den man fordom tiänt, den kan ej ut-

plånas i dödeligt hiärta. Ju mehr han skrifwer, ju mehr han rasar, ju bättre

är det, så att om H:r Baronen skrifwer honom till, är bäst bedja honom öpua

på en gång alla sin önskas kiällor och rusa fram till ett exempel för äffter-

werlden; en cticuhis ingratissimus. Lätt honom ock wetta, at jag aldrig för-

låter honom hans skielmstyckeii, men ock at jag ej bemöter ousko med onsko,

utan ler åht den idiote-narren, som will biuda till at wara Botanicus, det han
aldrig blifwer.» — vSiegesbeck å sin sida var allt fortfarande lika ursinnig

på Linné och utsträckte sin ilska äfven till den senares gamle välgörare Oe.

k'EESius. Detta framgår af ett bref från Sv. B^eTER till Gjörweee, hvari
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kände han varmt medlidande, dä han försport honom vara »afsatt

och stackars olycklig».^

]-ät sig salunda Linne ej afskräckas från fortsatt, forceradt

författararbete af den retsamma kritik, som några utländska natur-

forskare ägnade vissa hans skrifter eller enskilda punkter i de-

samma, så borde han hafva fäst ännu mindre afseende vid en

del uttalanden af landsmän, hvilka ännu voro fångna i gamla före-

ställningar, eller med afundsjuka sågo den ära, som han skör-

dade såsom författare i en vetenskap, hvars värde de ej kunde fatta.

Ehuru dessa uttalanden hade i sig en god portion af både löjlighet

och ynklighet, så undgingo de dock ej att i någon mån irritera

honom. Sä t. ex. då bland hans ämbetsbröder funnos sådana,

som med anledning af en disputation, hvari beskrifningar på förr

okända djur förekommo, skämtade, att han »tänker här näst up-

täcka, at flugorne hafwa et hår mer på kroppen, än de förre sedt»;^

eller då filosofiska fakulteten, med tydlig hänsyftning på honom,

vid promotionen 1746 hade beslutat, ehuru den sedan ändrade

sig, att framställa den magisterfrågan, »om icke det wore

bättre, at wåre Swenske intet skrefwo, än att de skrefwo», hvilken

borde jakande besvaras;^ eller då han med anledning af en ut-

gifven skrift om nödbrödsämnen från en präst fick mottaga ett bref,

fullt af häftiga förebråelser, för att han härigenom sökte afvända

denne omtalar sina besök hos Petersburgs botanister. »Wi gingo», heter det

häri, »först till SiEGESBkck, som efter första hälsningen begynte utösa sin

galla emot Doctor Ceesius och Linn^CUS. Ceesii då under händer wa-

rande Hierohotanicon kunde intet annat wara, än en cravibe hiscocta [omkokad

kål], och IviNN^i införde sysiema sexuale i Botaniken kunde icke äga bestånd.

Jag blef rätt flat af et slikt bemötande, då jag swarade allenast, att Herr

Professoreu torde innehålla med sina omdömen om Ceesii arbete, til des

det utkom, och at Linnéi methode redan wunnit den heder at antagas wid

flere universiteter i Europa. Jag gick strax bort och beswärade aldrig mer

den twära och trumpna mannen med mitt besök.» — Ett par år därefter hade

bitterheten hos Linné alldeles bortdunstat.

^ Det förtäljes om honom af S. A. Hedin (s. 77), »att han just i och

för sin hätskhet emot Linné afsattes ifrån sin profession i Petersburg, samt att

han i ett bref sökte afbedja sitt förhållande och begärte att blifva Trädgårds-

mästare vid Botaniska inrättningen i Upsala; hvartill Linné i sitt hjertas van-

liga godhet säkert bidragit, om ej sysslan nyss förut blifvit tillsatt». Om
nägo 7i sanning härför ligger till grund, eller om det är en fri fantasi af sagde

författare, kan ej med säkerhet afgöras. Visst är åtminstone, att ingenstädes

anträffats något yttrande af Linné, som i ringaste mån gifver stöd häråt,

liksom ock att i Linnés brefsamling icke finnes något sådant bref från SiE-

GESBECK, hvilkens sista bref till Linné är dateradt den '7
h ^737-

’ Bref till Bäck 7ö i750-

* Bref till Ph.vius i april eller maj 1746.
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Guds rättvisa straffdomar, liksom läkarne genom medikamenter

och koppympning, samt för att han förspillde sin tid på författarskap

och »filosofiska spekulationer» i stället för att uteslutande tänka

på sin själs frälsning. ->'>H(ec prcemia laborum nostrorumy> [detta

är belöningen för våra mödor] kan han ej underlätta att utbrista.

Det forcerade arbetet kunde dock ej annat än stundom blifva

honom öfvermäktigt, så att han med OviDlus klagade:

quid p7'operasse juvat, qiiid pauca dedisse quieti

tempora, quid nocii conseruisse diem^

si tamen hic standum est.
^

Stötte så härtill sjukdom och förtretligheter af hvarjehanda slag,

kände han sig frestad att i likhet med en del ämbetsbröder endast

sköta undervisningen på ett för sig själf minst ansträngande sätt

samt lefva ett lif i stillhet och ro^ eller ock att ägna sig åt me-

dicin.sk praktik, som i ekonomiskt afseende vore vida förmånligare.

En sådan period af djupt missmod inföll 1748, och såsom sär-

skilda orsaker härtill anges »3 förargeliga händelser», som »bröto

så L1NN./EI hog, att han kastade pennan ifrån sig och sade sig

hädanäfter skola arbeta lagom», d. v. s. »aldrig mer utgifwa någon

tractat, om icke några disputationer». Den ena af dessa händelser

var, att han »får ett bref utaf H:r HÅRLEMAN, som nästan dödat

honom; han fick där af ej sofwa på 2 månader», hvartill kom,

att orsaken härtill var, att han blifvit »anklagad hemligen» af en

person, som han »mycket hulpit». Det »andra dödshugget» var,

att »Kongl. Cancellie-Collegium gifwer ut en förordning, att ingen

Swensk fick trycka eller uplägga något utomlands wid i 000 Dal.

Silfwer m:ts wite, hwilket endast hade afsikt på LlNN^us, eme-

dan ingen annor gaf ut något utomlands, och således blefwo hän-

derna och lusten på honom bundne». Och såsom tredje förargelse-

anledningen angifver han: »Linn^Us har en Disputation de Cu-

riositate Naturali, in laudem Creatoids [om märkvärdigheter i na-

turen, till Skaparens pris], det hans bästa wän, Halenius, pu-

blice opponerar; där äfter trodde LlNN^US aldrig någon präst,

^ Hvad har jag vunnit därmed, att jag jäktat, att hvilan jag ägnat

Endast af timmar ett par, natten förvandlat till dag,

Om jag nödgas ändock här stanna

Flera gånger säger han, att han härutinnan »måste prisa MaTHESIi wis-

doni för min dårskap; han har unt sin kropp så mycken ro, som jag mördat

min; han har wmnnit allt, det iag wunnit, men spart sin kropp och själ». —
Gabr. M.\Thesius uppgifves »warit stark dryckeskämpe och skall genom
denna egenskapen kommit till Grmc. ling. professuren» (13. Frondins mscrpt

å Ups. univ. bibi.). Blef sedan teologie doktor och professor .samt titulär

domprost.
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som han vist honom denna Disputation förut.» — Af detta Halenii
upptrcädande har man sökt göra ett stort nummer, och man har

t. o. m. icke tvekat att förvandla det till »ett inqvisitionsmäl»,

»ett renlärighetens åtal mot en af de barnafrommaste män, som
någonsin funnits»,^ i stället för att däri se, hvad det verkligen

var, ett replikskifte vid en vanlig akademisk disputation, där — som
den tiden var ytterst vanligt — en extra-opponent gjorde sina

anmärkningar. Närmare upplysning härom erhålles af teologiska

fakultetens protokoll för den 30 juni, där det heter:

»War par dagar förut en disputation utdelter, som eftermid-

dagen skulle ventileras, under Hrr Archiat. LllSiN^l Prsesidio, de

Curiositate naturali, wid hwilken war anmärkt, att der uti icke

allenast några Skriftens språk woro illa och uti orätt mening an-

förda, utan ock funnas några utlåtelser och talesätt, som med en

sund Theologia kunde synas icke serdeles enliga. — Efter något

öfwerläggande, hwad här wore rådligast att giöra, som man wäl

finna kunde, att här intet ondt uppsåt wore, att någon theologisk

sanning skada; så stadnade Faculteten i det slut, att Decanus

skulle efter middagen stiga up i Academien, och medelst oppo- ,

nerande gifwa wederbörande tillfelle att sin mening förklara i de

måhl, som Theologien angå kunde, och medelst ytterligare för- \

klaring reservationer giöra: hwilket ock skiedde.» Och härmed

var hela »inqvisitionen» slut. Tilläggas må blott, att bland dem,

som fattade detta beslut om extra-opponerande, äfven var Linnés

faderlige vän Olof Celsius, äfvensom att, om än Linné i första /

uppbrusningen nedskref ofvan citerade ord, han sedan betraktade ;

alltsamman såsom en sådan bagatell, att han i den utförligaste ^
själfbiografien ej därom yttrar ett enda ord, liksom ej heller i 4
brefven till sin förtrogne vän BÄCK.

Äfven vid andra tillfällen kände han sig som en »modstulen fjl

häst, som icke gierna krommar sig för smällpiskan » . Sålunda

skrifver han till BÄCK den 7^
1751: »jag har på 10 åhrs tid 1

gifwit min krop ingen ro natt äl:r dag; ingen skiutsmärr hafwer ^
blifwit så illa hanterat söm jag af mig; jag har sedt denna fa- »
fängan änteligen, och funnit den ej gjort mig det minsta, utom «
harm, grämelse, sorg, skam, olust, hat. Jag såg de andre, som ^
giorde sin tienst taliter qualiter, et sinebant mimdiim vadere prout Ä
vadat [si och så samt läto verlden så som den ville gå], lefde bene

,j|

beati [mycket lyckliga], älskade af alla, förnögde i sig sielfwe, ^
' A. AhnFEL'1', Carl von Linnés Ufnadsminncu, en 1115'cket ytlig ocli af

felaktigheter uppfylld kompilation, hvars enda originella är denna upp-'^»

täckt. (Jfr recension i Nya Dagligt Allehanda "/u ^ 777 -)
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rolige till siähl och kropp. Ty tog jag resolution at giöra min

tienst, äta och sofwa och at wara glad; jag har ock nu äfter en

månads experience funnit mig ganska wähl och sedt min dår-

skap och förra siukdom. Ehuru det kostar något på i förstone

at byta natur och wana, så ser jag doch redan mögligheten och

smakar sötman där af.»

Länge stod Linné dock ej ut med denna förändring. Snart

var han åter i fullt arbete och fortsatte därmed troget långt öfver

den tid, då han »efter ödets lagar» resigneradt ansåg sig böra

räknas till »utslitna trasor», samt med glädje såg, att »det gamla

manskapet kasseras och muntert folk kommer i stället».^ Men
också blef han därigenom den han blef: en man, hvilken äfven

såsom författare har få sina likar.

I det föregående har blifvit omtaladt, huruledes Smålands i

Upsala studerande nation 1734 önskade sin landsman Carl Lin-

N^US »til sina resor och förehafwande mycken lycka och wälsig-

nelse». Nästan på dagen sju år därefter blef han, frejdad och

ärad, installerad såsom professor. Naturligtvis kunde det ej annat

än hos nationsmedlemmarne uppväcka synnerlig »fägnad at åter

en af nationen till ett sådant ämbete blifvit uphögd, hwaräst han

icke allenast kan wara nationen til prydnad, utan ock förmohn

och nytta», hvarför ock beslöts, att ett »honorarium» skulle till ho-

nom öfverlämnas. Detta bestod af »2:ne Silfwer pokaler», som ko-

stade 313 dir 16 öre kpmt; »hwilket gunstigt och benäget uptogs».^

Föreningsbandet mellan LiNNÉ och Smålands nation var här-

med åter knutet, men ännu fastare blef det, då han den 24 novem-

ber 1734 efter den aflidne And. Celsius valdes till nationens in-

spektor. Innan valet skedde, hade såsom kandidater till den le-

diga hedersplatsen blifvit jämte LiNNÉ föreslagna professorerna

Winbom, Solander, Ekerman och Ihre, hvarefter bref afgått

till i Stockholm varande landsmän för att inhämta deras mening.

Såsom sin enhälliga åsikt förklarade dessa, sju till antalet, att den,

*till hwilken wi kunna oss skydda och wårt närmare åliggande

anförtro», vore Carl Linn^US. Såsom »de skiähl och omstän-

digheter», hvarför de ansågo honom bäst kunna främja »Nationens

framdeles flor och wähltrefnad » ,
anfördes, dels att han var deras

^infödde Landsman», dels att om någon annan valdes, »alla andra

1
^^

^ Bref till Wargentin 7i
1764-

’ Skildringen af Linné såsom inspektor för Smålands nation stöder sig,

^år ej annat augifves, på sagda nations protokoll och andra dess handlingar;

därur äro ock citaten hämtade. Jfr f. ö. noten i del. I s. 163.
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och skredit phis juslo öfwer anständigheten, då wi gådt en så all-

mänt af hela werlden estimerad och berömd Landsman med wårt

förtroende förbi». Dessa skäl voro ock så talande, att vid själfva

valet Linné erhöll 31, Ekerman 15 och Ihre 9 röster. »Her-

ren låte alt aflöpa til sit namns ära. Herr Inspectoris nöje och .

Landsmännernas förmån, nytta och wälgång!», tillägger protokollet.

— Omedelbart därefter gjordes genom en deputation hos Linné
anhållan, att han »behagade antaga inspectionen», hvilket han ock

»med mycken nöje ansåg och uptog Nationens förtroende för sig,

räcknandes för den största heder, som honom wederfarits, at Na-

tionen så enhälligt har welat honom sig anförtro». Och härmed

hade han åtagit sig en befattning, som han sedan, full af nitälskan

för sina unga landsmäns bästa, under ett tredjedels århundrade på ;

ett så patriarkaliskt och faderligt sätt skötte, att det innerliga för-

hållandet dem emellan icke ett enda ögonblick grumlades.

Förhållandena inom nationen hade föga förändrat sig sedan

Linnés studentdagar och rörde sig äfven under hans inspektorat •

inom väsentligen samma former. På grund häraf var det ock )

egentligen endast vid »landskapen», hvilka höllos några (4—8)
•

gånger om året och hvilka alla medlemmar voro skyldiga att bevi- t

sta, som inspektor kom i närmare, officiell beröring med nationen i |

sin helhet. Endast tvingande omständigheter kunde vålla, att han
|

ej var vid dem närvarande; icke mindre än 116 gånger samlades |

på detta sätt nationen inför LiNNÉ såsom inspektor. Och som de >

små tillgångarna icke tilläto hyrandet af någon gemensam samlings-
|

lokal, höllos landskapen i de flesta fall hemma hos inspektor eller
|

i botaniska auditoriet. I
t-

Förhandlingarna vid dessa sammankomster utmärkte sig i all-

mänhet ej för synnerlig omväxling. Deras piéce de résistance

var en af någon äldre landsman hållen oration, hvilken i proto-

kollet normalt erhåller vitsordet att hafva varit »wacker» eller

»snygg» samt hafva åhörts »med allmänt nöje», stundom med f

tillägget, att den ländt »till hans [orators] och nationens heder». :

Ämnena för dessa föredrag voro mycket omväxlande, språket i

början vanligen latin, ej blott då sådana ämnen som »äe Pontto i

Pilato'», y>de religione Muscovitica'>'>
^

'»de utilitate et necessitate Itn- \

gucB Gv(Bccb» etc. afhandlades, utan ock då talaren till föremal för

sin framställning valt sådant som åderlåtning, biskötsel o. s. v.

Så småningom började dock svenska språket att oftare begagnas, f

i synnerhet då tal hölls om sådana ämnen som »om slipade op- >

tiska glas», »om musiquen», »om anatomiens tillämpning til wissa ;

f
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wettenskaper» m. m. t oster af den tidens sträfvanden till för-

bättrande af landets ekonomi voro sådana föredrag' som 's>de fatis

OecotioiMCB et Covimerctoritin in patrta'^, »om örtekonsten och dess

nytta», »om Pommerska Hushållningen» o. s. v.

Vid en särskild grupp af ämnen torde vara skäl att här litet

mera fästa sig, nämligen dem, som behandlade speciellt småländska

förhållanden. Början härmed gjordes den ^^2 H49 genom en ora-

tion af M. Elg »om åkerbruket i Småland», och redan den

samma år »reciterade Herr Samuel Krok en på utsökt Swensko

utarbetad Oration om Urshults och Almundsryds inbyggares seder,

såsom närmast liknande wåra i Historien berömde Göthers. Och

war Orator ej mindre wid föreställandet beweklig, än han wid sam-

mansättjandet warit sinrik, som röntes deraf, at Herr Archiatern

icke allenast betygade sit fulla nöije öfwer bem:te arbete, utan

tog sig anledning at föreställa Nationen, huru nyttigt och ange-

nämt det woro, om Nations Ledamöterna wille på samma sätt,

hvvar och en i sin ordning, afgifwa någon uplysning om födelse-

orten.» ^ Denna uppmaning förklingade ej ohörd, ty tid efter

annan förekommo sedan sådana orationer som »om linberedningen

i Småland», hvilken LiNNÉ önskade måtte tryckas, då han lofvade

därtill skrifva ett företal, »om Östra härads näringsfång», om Jön-

köpings stad, om Adelfors guldgrufva, om småländska nationen i

Upsala, äfvensom, icke till förglömmandes, '>'>de preEstantia Smo-

landicE» och >'>de regibus et ducibus SmolandicB»

.

Ett annat slag af orationer utgjordes af dem, som höllos för

att visa den djupa undersåtliga vördnad, hvaraf den studerande

ungdomen, åtminstone inom Smålands nation, den tiden var be-

själad. Så t. ex. vid landskapet den 7 december 1751, då »en

wacker oration de felicitate SvecicB sub Ådolpho Friderico, såsom

en underdånig wördnads betygelse wid dess höga kröning reci-

terades af Herr Harald Palm»; likaledes »hölt Herr Candid.

Carl Anders Molin (den H64) på bunden swänska ett

wackert tal, wår Nådigste Arf Furste, Hans Kongl. Höghet Prints

Gustav till ära, som nådigst behagat emottaga Canceller Embetet

öfwer denna Kongl. Academien», hvarefter teologie adjunkten

Daniel Annerstedt inbjöd nationens samtliga ledamöter till

sitt prebendepastorat Börje och där »fägnade dem ganska wäl wid

detta glädjefulla tillfälle». Naturligtvis saknades ej heller höstter-

minen 1772 »en mycket wacker och prydelig oration, på obunden

' Denna finne.s tryckt under titeln; Framlidne Candidaien Herr SAMUEL
ÅROEs 'J'al 07n Urshults Pastorats innebyggares seder. (Stockli. 1768.)
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Swänska, i anledning af den lyckeliga och högst glädjefulla för-

ändring, som nyligen skjedt i anseende till Regeringssystemet i

wårt kära Fädernesland», i samband hvarmed tvifvelsutan stod

Linnés kort därefter gjorda uppmaning »att wid tals hållande på
Nationella sammankomster icke förgäta att för wårt höga Konunga-
hus och öfrige höge wederbörande fälla trogna förböner». Hertig

Carls förmälning firades ock med en »prydlig oration på Swensk
vers».

Voro således Smålands-studenterna den tiden i allmänhet ifriga

att lägga sina rojalistiska känslor i dagen, så var detta i synner- 1

ligen hög grad förhållandet vid tvenne tillfällen. Det ena af dessa

var den 2 april 1747 med anledning af arfprinsen Adolf Fri^

DRIKS öfvertagande af kansleriatet. ^ Nationsprotokollet förtäljer ;

härom följande:

»Kl. 4 efter middagen samlades Nationen efter aftahl hos H:r :

Inspector LINN./EUS, då H:r LaGERWALL hölt en Swensk oration

prose, handlande om en P^urstelig Persons Höga Egenskaper och i.

dygder, lämpad efter då warande wärda tilfälle. Ämnet drefs af r

Författaren med allmänt nöje. Thetta tahl slöts kl. 5, då Canoner '

f

lossades efter allmän öfwerenskommelse på Wallen. — Kl. 9 sam-
|

lades åter Nationen i förebem:te öfwer alt illuminerade rum, wid i

h:ket tilfälle the föreslagne Höga skålarne, 8 til antahlet, under i

H:r Inspectors närwaru druckos, då wid hwar skål efter gifwen
j

signal en salva med stycken gafs ifrån Slottswallen. — Nationen
j:

fägnade sig under H:r Inspectorns närwaro til kl. 3. Fru LlNN.^A i

med åhtskilliga flera förnäma Fruentimber giorde Nationen heder
|

af sitt besök. Alt thetta aflopp med ett synnerligit nöije.»

Den andra tilldragelsen, som med särskild högtidlighet —
ehuru ej så storartad som den ofvan nämnda — af nationen fira-

des, var Deras Kungliga Högheters 176g lyckligt genomgångna

koppympning, ^ för att visa sitt deltagande i den allmänna

glädjen »öfwer den nåd, den högste behagat låta hela riket weder-

faras, i det han nådigt bewarat den Kongl. Famillen och i syn-

nerhet wår dyra Cancellair ifrån all skada och äfwentyr, för hwil-

ken alla af en så allmän farsot exponeras». På inspektörs kallelse

' Jfr del. II s. 204.

^ Härmed menades ej vaccination, som då ej ännu var upptäckt, utan

inympning af verkliga smittkoppor, då dylika någon gång uppträdde under

mildare form. Att detta ändock var förenadt med fara, därpå kan sasom be-

vis anföras, att då Rosén von RosENSTEIN verkställt koppympning på sina

egna barn, tvenne af de.ssa föllo offer för den tidens sannskA-ldiga inordängel,

smittkopporna.
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samlades då landsmännen den ig april i Auditorio Botanico, där

herr P. J- Hielm »medelst en på bunden Swenska sammanfattad,

mycket prydelig och flytande oration tollkade Landskapets under-

såterliga glädje». Och därefter »på eftermiddagen samlades Na-

tionen hos Herr Curator, då samtelige Landsmännen i Herr In-

spectors och de andre Membrorum Nationis Honorariorum när-

waro fägnade sig af ett så glädjefullt tillfälle».

Orationernas ställe intogs stundom af disputationsöfningar,

men intresset för sådana synes ej hafva varit synnerligen stort,

att döma däraf att flera år förgingo, utan att någon sådan hölls.

De härvid framställda teserna rörde sig vanligen om teologiska

eller filosofiska, någon enstaka gång om ekonomiska eller andra

spörsmål. Deras egentliga uppgift synes hafva varit öfning i latin-

talande, och de uppmuntrades af LiNNÉ, tvifvelsutan på det att

landsmännen, då de skulle uppträda vid akademiska disputationer,

icke måtte befinnas alltför bortkomna.

Mera sällan förekommo i stället för orationer eller disputatio-

ner parentationer öfver framstående personer, som tillhört natio-

nen. Bland dessa är särskildt att framhålla det minnestal, som

Linné själf den 6 november 1765 höll öfver Andreas Neander,

hvilken oaktadt kunskaper, arbetsamhet och långvarig tjänstgöring

aldrig hann högre än till akademibokhållar-platsen. Såsom bevis

på det värde, som han satte på denne sin anspråkslöse vän, samt

tillika såsom prof på de förmaningar, som han ställde till de unga

landsmännen, kunna tjäna slutorden i detta åminnelsetal:

»Vare altså Herr Magister Neander för Eder, mine Herrar Lands-

män^ ett bestendigt mönster i Gudfruktighet, ordentelighet, aktsamhet,

arbetsamhet, beskedelighet, tienstaktighet och det, som står N:o i på

moraliska rangordningen, at wara ärlig karl. Lären af honom, då I

en gång kanskie kommen till små och knappa tienster, at med ordente-

lighet och reglerad lefnad underhålla Eder med heder. Twå ting hålla

mig handfallen och snart [sagdt] mållös vvid hans grifft: hans arbet-

samhet och derigenom ärnådde [ringa] winst; hans tienstaktighet mot

hwar man, utan at blifwa hulpen och tient tilbakas.

Hwad se wi nu af hela hans wandel? Jo det, at han tagit aldeles

tömmarne från Lyckan och gifwit dem hel och hålna i dygdens hän-

der. Derföre har ock lyckan warit honom widrig i alt det han sökt.

Hon har intet allenast aldrig låtit honom smaka ett enda glas af sitt

Nectar, utan förhindrat alt det hon kunnat till hans förmån. Dygden

l^ar måst tillskansa honom alt och emot Lyckan täfla för honom, at

få det han åtniutit.

Således, mine Herrar Landsmän, när iag slår ut för Eder hans

bycko-horn, är det helt tomt. Här äro hwarken titlar, sköldar, stier-

gods, familier eller annat lysande prål. Men när iag utslår på
hans graf dygdens horn, ser I, hur de lysande blommor nedfalla, som
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aldrig förändra sin glans och aldrig förwissna, nemligen: Gudsfruktan,
t

flit, ordentelighet, dygdighet, tienstaktighet och den Käijsare kronan Är- i

lighet. Gån och plåcken åt Eder dylika Jllomsterl»

Förmaningar i liknande tonart gåfvos af LiNNÉ ofta, nästan j

vid hvarje landskap. Inspektörs förnämsta plikt var nämligen att

sporra landsmännen till flit och hedrande vandel samt att, när så ;

kräfdes, med kraft och allvar näpsa de utbrott af obetänksamhet, j

okynne, ungdomlig uppbrusning och råhet, hvartill den tidens stu- i

denter ej sällan gjorde sig skyldiga. Vid sådana tillfällen sparade :>

han ej på varnande och bestraffande ord, och särskildt vände han i

sig därvid ofta till de nyligen till universitetet ankomna, hvilka ^

lättare lockades att åt ordet libertas academica gifva en tolkning,
,j

som ej stod i samklang med hvad anständighet och god ordning
g

kräfde. Oftast tjänstgjorde han härvid såsom tolk åt Consi- li

storium academicum eller rector magnificus, och i all synnerhet
|)

gällde det då de envist återkommande »oordentligheterna med 9

masqueringar och wåldsamheter i Folcks egna hus», oskickligt
|

och farligt skjutande den i:sta maj, nattligt oväsen på gatorna |

m. m. dylikt, med hotelse, att om någon »skulle finnas till så- |

dant brottslig, then tå finge skylla sig sjelf, om honom den strän- I

gaste dom skulle öfwergå». Härvid kunde han dock med glädje

vitsorda »det goda förtroende, han länge hyst till sine Landsmän,

hwilka för ett ärbart och stilla lefverne alltid warit antecknade,

och således hoppades han, att ingen af dem häruti warit delag-

tig, hwarom han ock redan försäkrat Consistorium». Detta var

ej heller något tomt smicker, utan med verkliga förhållandet

öfverensstämmande; i Consistorii minoris och nationens protokoll

har icke anträffats någon för dylik oordning antastad smålänning

med undantag af en nykommen, som en valborgsmässnatt varit
j

»något delagtig» i »ett sligt, den Småländska Nationen mindre

anständigt samt förhateligt upförande», hvarför han ock varnades

och fick göra afbön hos inspektor. Att det verkligen ansågs vara

något otillständigt att deltaga i dylikt bråk, kan man sluta till

däraf, att då under ett landskap »Herr HÅRDBERG ^ tillspordes,

om han warit med under masque» vid ett bröllop, »swarade han

ej allenast nej dertill, utan utfor äfwen i oskickeliga ord mot Cu-

rator». Landsmännen förklarade sig visserligen vara öfvertygade

* David Härdberg kallades under studenttiden på grund af sin grofva

växt och ovanliga kroppsstyrka »Göta lejon». »War annars fogelig och stilla»

samt slutade som gästgifvare i Lenhofda. — En hans samtida var Johan

Läng, om hvilken i nationsmatrikeln antecknats: t>Nonien et omen habet, hwa-

dan man kallade honom: den långe Långens långe son Lång i Långelycke».
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om hans »yrkade oskuld» i förra afseendet, »men ogillade i hög-

sta måtton des [nu visade] okynne, hwaröfwer de i Inspectors

närwaro åstundade satisfaction».

De ofvan nämnda voro icke de enda varningar och förmanin-

gar, som inspektor hade att från de akademiska myndigheterna

framföra. Härtill kunna nämligen läggas dylika för »det så skade-

I

liga och gängsna kort och tärning spelandet», för »framgifwande

af disputationer, hwilka medföra något stridigt mot orthodoxien

och bonos mores» [goda seder], för »besmittelse af det sig inri-

tande Fritänkeriet och Hernhuteriet och för läsande af det med
grofwa willfarelser upfylta Prof. JOHAN David Michaklis Com-

pendium Theologtcs DogmaUccB->'> o. s. v., hvilket allt han fullgjorde,

»ehuru wäl honom samtelige landsmännens dygd och mognad

wore så öfwertygad, at han trodde deras sammankallande för de

föreställningar, han nu ärnade. göra, wara onödigt». Och härtill

kommo ytterligare råd och uppmaningar, att föreläsningarnra ej

borde försummas, att hyran måtte ordentligt betalas, »at the, helst

tå stormwäder är, icke tända up eld i spisar eller kakelugnar efter

kl. 7 om aftonen, ej eller för kl. 5 om morgonen, mindre ther

emellan och mitt på natten til thée- och caffekokande och dric-

kande, ej eller föröfwa skjutande, gå utan lykta i hus och bodar,

med mera».^ Till alla dessa och andra, så att säga, officiella råd

och varningar lade LiNNÉ någon gång ett och annat ur egen

fatabur. Så t. ex. ansåg han sig kort efter sitt tillträdande af

inspektoratet böra påminna därom, »at när man komer på Land-

skap, eller ock går til någon af Herrar Professorerne, bör man
altid hafwa wärja på sig och utom des hålla sig snygg och ren i

kläderna» — en tillsägelse, som gafs vid en hos honom hållen

sammankomst, hvilken omedelbart efterföljdes af ett middagska-

las, hvartill han inbjudit samtliga landsmännen. En annan gång

(1756) »förmanade han uti en kort, men ganska sinnrik oration

landsmännen att agta sig för otidiga utlåtelser om Regeringsform

etc.» Att »alt för ofta freqventera källare och krogar» var något,

hvartill han högst ogärna såg sina smålänningar göra sig skyl-

diga, hvarför han ock under ett landskap (1770) tillfrågade några,

»om de warit på källare, sutit der til kl. 3 å 4 på natten och för-

drifwit tiden med spelande samt blifwit sedda med käppar och

påkar i händerne». Några erkände genast, att de »warit på käl-

laren understundom, endast för at dricka et glas swagdricka»,

andra åter nekade, men måste sedan erkänna, »at det händt en

‘ Cous. acad. prot. “/lo I74^*
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afton». »Härwid förestälte», heter det i protokollet, »Herr Archi-
atern pä det eftertcänckeligaste, huru illa de således anwända tiden,

hwilken af dem endast borde tilbringas i studiers flitiga idkande;

samt, utom det de skada sig sielfwa, til foga Nationen wanheder,
hwilken redan begynt taga beklageliga rötter. Herr Archiatern sade

sig bättre tycka om, at de på sina Camrar släkte sin torst samt
tilbragte någon stund i sina Landsmäns sällskap, hwartill weder- ;

börande tå lofwade sig foga.»

Det sätt, hvarpå Linné sålunda öfvervakade nationsmedlem- ^

marnes seder och uppförande, bar uppenbarligen de bästa frukter.

Under hans långa inspektorat behöfde endast mot en enda lands- t

man kraftigare åtgärd företagas. Oaktadt upprepade varningar ;

hade denne så litet afstått »ifrån sin öfwer alt bekanta lidelighet ;

med fylleri och för en student oanständiga sällskaper», att »han s

natten förut legat af fylleri nec;lre i Herr Landzhöfdingens för- i

stuga . . . och ej orkat up i sin kammare i öfwersta wåningen i i

samma hus, och der warit såsom ett spectacle för alla förbigående, 1

till sin och hela Nationens skam». Som nationen »wore nödsa- &

kad at afskilja från sig en sådan skamfläck», blef han utesluten >

ur densamma, men LiNNÉS goda hjärta förnekade sig härvid icke, j-

utan han bad kuratorerna skrifva till den försupnes broder, att denne
j

skulle ombesörja hans affärd från Upsala, innan saken anmäldes ji

för rektor, »på det han på nägot sätt måtte kunna hjelpas till at
|

undwika swårare öden, som kunde honom öfwerhänga». — Öfver t

hufvud var LiNNÉ mycket mån om, att ingen landsman skulle i

disciplinärmål få något att göra med rector magnificus, emedan

hela nationens anseende däraf skulle lida. Därför, då kurator

1770 under LiNNÉS vistande i Stockholm hos rektor anmält några

landsmän för »källaregång och spelande», beklagade han höge-

ligen »ett sådant steg, hwilket förmodeligen intet skiedt, om han

warit hemma», hvarefter han »med sina förmaningar sökte til at

föra de willfarande på rätta wägen». Och härvid stannade det

äfven.

I ett afseende skedde beträffande nationslifvet under LiNNÉS

inspektorat en icke oväsentlig förändring, nämligen med hänsyn

till de nyinskrifnas rättigheter och skyldigheter. Den gamla pena-

lismen hade redan 1691 blifvit alldeles förbjuden, men sekelgamla

uppfattningar och bruk äro ej lätta att med ens fullständigt ut-

rota, hvarför ock ännu under första åren af LiNNÉS inspektorat en

förmildrad penalism fortlefde under namn af »novitiatur». Enligt

denna ålåg det de till universitetet nykomna att »servicera», d. v. s.

förrätta en slags vaktmästartjänst, förnämligast bestående i utta- 3

^
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gande på posten och kringbärande af de till landsmännen ankomna

brefven samt utdelande af disputationer o. d., och härmed skulle de

ett helt år fortfara, såvida ej tidigare »absolution» mot kontant

betalning till nationskassan beviljades. Knappt hade emellertid

Adolf Fredrik tillträdt kansleriatet, innan han befallde bort-

skaffandet af penalismens kvarlefvor. Uppenbart är, att de äldre

landsmännen endast motvilligt fogade sig däri, i det att de (den

Vn ^747) påstodo, att novitiaturen »torde strängare anses, än han

i sielfwa werket warit», och att den »här allena brukats til de an-

komnas egen fördel, [derigenom] at the ther igenom så mycket

snarare och bättre blifwa kiände af sine äldre Landsmän för skic-

kelige at hielpa til conditioner, hwar om de fläste af wåra, för

torftighet skull, äro högst angelägne». Kanslerns befallning måste

emellertid åtlydas, och »alt det, som af Novitiatour ringaste smak

äga kunde», skulle ej få finnas inom nationen. Kurator skulle

noga öfvervaka och upprätthålla det kamratliga förhållandet lands-

männen emellan, och den, som »i minsta måtto rubbar detta enig-

hets band, förr eller senare», skulle »afsäjas straxt, utan drögs-

mål, alt nationelt förtroende och derå följande wälferds wård, in

til des han fullkomligen nöjachtig satisfaction, för sit brott gittat

erte, at ej en, igenom ens fattade misnöje, omkring sig frätande

kallsinnighet må mäktig wara den wederstyggeliga och förderfwe-

liga oenigheten å bane bringa». Allt detta blef den 30 mars

1748 »för oryggelig lag widkändt, i Högädle Herr Inspectors när-

waro, af samtel. H:rrar Landsmännerna».

Alla dessa vackra ord oaktadt synes förändringen i själfva

verket hafva inskränkt sig till föga annat än utbytandet af afgif-

ten pro matura absolutione till en fix inskrifningsafgift. Novitiernas

»servicering» fortfor som förut, ^ fastän »i sanning förnummit är,

at the försätta mera än 2:ne dagar i weckan härtill», ända till

1770, då en gosse och följande år »en nations karl» antogs att

gå nationens ärenden, på det att novitierna måtte »åtniuta all up-

muntring at idka dygd och studier», dock »med förbehåll, at de

afskrifwa intimationer samt i öfrigt så mycket mer skicka sig til

Nationens nöije».

Äfven i andra afseenden förblefvo förhållandena mellan äldre

' Till landskapet den 1754 kom befallning från rektor, »at de yngre

Landsmännerna, som taga ut de äldres bref på Påsten, skulle warnas, at de

på något sätt derwid förolämpa Påstmästaren, som sig deröfwer beswärat,

och ehuruwäl», fortsätter protokollet, >ingen af wåra Landsmänner derföre

blifwit namngifwen eller anklagad, så blefwo de dock till all säkerhet för-

öiante att wakta .sig derföre».

L i fl n é. II. '9
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och yngre nations-medlemmar i det stora hela oförändrade. Senio-

rerna intogo fortfarande en dominerande ställning, och särskildt

novitierna skulle skåda upp till dem såsom sina förmän,^ hvilka

hade ej blott rätt, utan äfven skyldighet att vaka öfver de yngres

flit och uppförande. Detta var ock öfverensstämmande med den
uppfattning, som LiNNÉ hyste, »wäl wetandes, att der cives gå
tygelfritt, der skienar wagnen och alt rusar till förderf». Kort
efter ofvan anförda besluts fattande framhöll han (på landskapet

den 25 oktober 1749) för novitierna, att »ehuru wäl den så kal-

lade penalismus nu mera wore aflagd . . ., så woro de dock icke

så aldeles frije och sig sjelfwom lemnade, at de ju icke likafult

, borde noga lefwa efter leges Nationis och inbördes täfla med hwar-

andra uti skickelighet, på det Nationen sitt forna luster och be-

röm äfwen hädanefter äga och behålla måtte». Och i omedelbart

samband härmed »förmantes de äldre H:r Landsmänner at hafwa

et noga upseende på de yngre, huru de sig skicka och upföra;

samt desse, at betyga al tilbörlig wördnad och högaktning för de

förre, på det sålunda ibland Nationens Ledamöter en billig sub-

ordination wara måtte». Dylika tillsägelser upprepades sedan flera

gånger. Kurator och seniorerna borde, »deras pligt och all ur-

åldrig praxis likmätigt, granneligen tillse, att de både nu närwa-

rande och hädanefter upkommande yngste Landsmän i agt taga

en ordentelig och regelbunden lefnad, och i fall någon deremot

felade, sådant i tid afråda och rätta, eller i fall det ej hjelpte,

anmälat skyndsammeligen hos sig, då Herr Archiatern och Rid-

daren lofwade, att sjelf holla Disciplinen wid magt». — »Til at

hafwa de yngre och mera oförsökte Landsmännerne i wederbör-

ligt sigte, tyckte Hr Archiatern [vid ett annat tillfälle] rådeligt,

at H. Seniores åtogo sig, hwar i sitt granskap, at effterse, om de

yngre om afftnarne höllo sig hemma på sina kamrar, hkt Senio-

res lofwade».

Den uppsikt öfver de yngre landsmännen, som seniorerna så-

lunda ansågo det vara sin både rättighet och skyldighet att ut-

öfva, gaf 1769 upphof till ett förslag om inrättande af en nations-

^ Någon afprutning på dessa de äldres företrädesrättigheter torde dock

under årens lopp hafva skett. Åtminstone hafva protokollen för de senare åren

ej att förtälja något motstycke till det, som är antecknadt för den *7n ’745.

att nämligen en yngre landsman fick på landskapet offentlig skrapa ej alle-

nast därför, att han, utan att han »tilförene i god tid med H;r Inspector

och de äldste i Nationen har derom confererat», »hållit en oration på Hans

Kongl. Höghets födelsedag», utan t. o. ni. fördristat sig att inlämna ansökan

lill ett stipendium Kåhreanum, fastän flera äldre äfven sökte detsamma.
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examen, som enhvar novitiiis skulle aflägga, innan han fick inskrif-

vas i nationsmatrikeln eller kunde rekommenderas till någon »an-

ständig kondition». De klassiska språken ansågos vara tillräck-

ligt inhämtade vid gymnasium, hvarför sagda examen, hvilken

borde kunna afläggas inom första halfåret, skulle omfatta, »näst

en kort och redig kundskap om wåra Tros-Grund-Articlar, så wida

the af hwar Christen böra förstås och kännas. Moralen, Historien,

såwäl then allmänna som den Swenska, Arithmetiquen, Geomer

trien, Geographien och Fransöska språkets närmare kännedom».

Undervisning häri skulle lämnas af seniorerna och de juniorer,

»som ega förmåga dertill».

Detta förslag, som underställdes LinnÉS ompröfvande, vann

icke hans bifall. Då ärendet den 9 maj 1770 förekom till slut-

ligt afgörande, tog han
,
till ordet och förklarade, efter att först

hafva gifvit förste kurator en tillrättavisning för mindre välbetänkt

tillvägagående, att han visserligen med »mycken fägnad» sett för-

slaget om en nationsexamen väckt, men att han dock hyste vissa

betänkligheter däremot, nämligen »1:0 at sämja och enighet, som

är förnemsta bandet at bibehålla en Nation, derigenom lättelrn

kunde uplösas, emedan misbruk så wäl wid dessa, som publique

Examina swårligen kunde undwikas; 2:do at en Novitius, sedan

han af Decano blefwit approberad i sin examen, af Hans Magnifi-

cence inskrifwen och för Fri Student förklarad, ej kunde för så-

dana privata Examina skull sjelf afhållas från Nationen eller twingas

at dem undergå, och 3:tio at man härigenom hindras från de

publique Lectioners afhörande». Nationen, som förut enhälligt

»yttrat sitt samtyckande nöije» till det väckta förslaget (novitierna

saknade rösträtt), kände sig nu så öfvertygad af »desse Herr In-

spectors anförde skjäl och mogna ompröfning», att den — lika-

ledes enhälligt — »stadnade i det beslut, at denna sak aldeles

borde afslås» — säkerligen till novitiernas stora belåtenhet.

Öfriga vid landskapen behandlade ämnen voro af föga intresse.

De rörde sig hufvudsakligen om afgifter till nationskassan, under-

stöd åt behöfvande såväl landsmän som omvända judar och kato-

liker samt flyktingar från Polen, Ungern m. fl. länder, fördelning

af nycklar till kyrkbänkarna, kurators- och seniorsval o. s. v. Nå-

gon gång höllos ock omständliga öfverläggningar och skrefvos vid-

lyftiga protokoll om försäljandet af förfallna panter för lån ur na-

tionskassan, såsom »en sliten råck af grådt Camlott, wäst wänd

och söndrig» m, m. Ett ofta återkommande ärende var det dock,

som vållade mycket trassel och obehag, nämligen huru man skulle

förfara med »avisorna» eller »gazetterna». Då det icke fanns na-
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gon nationslokal, måste nämligen dessa cirkulera mellan de med-

lemmar, som ansågos berättigade till denna förmån, d. v. s. alla

utom dem, som ej ännu fått rösträtt.’ Att novitierna skulle hämta
dem på posten, ansågs sjelfklart, liksom ock att desse skulle »straxt

immediate bära dem til Nationens höggunstiga Herr Inspector».

Sedan skulle de efter en uppgjord turlista af novitierna förflyttas

från den ene till den andre, då enhvar ägde rätt att använda en

timme till deras läsande, men härvid inträffade dock stundom, »at

aviserne altför länge hos några af -Landsmännerna uppehållos, så

at de sista på andra eller tredje dagen efter ankomsten få dem
til sig». Trots ständiga påminnelser om »avisornas skyndsamma

och accurata gång omkring Nationen», syntes det omöjligt att ;

härutinnan få någon reda, och då (den 1769) ett förslag ;

framställdes, att novitierna skulle få rätt att aflöna en gosse, som ::

kringbure tidningarna och uträttade andra dem åliggande spring- •:

ärenden, så undanbådo sig novitierna — förmodligen af ekono-

miska skäl — enhälligt denna förmån. Med anställandet af en

»nationskarl» försvunno dock anledningarna till klagomål härut- t

innan.

Att Linné äfven vid andra tillfällen än under landskapen lade 1

sitt intresse och nit för nationens bästa och heder i dagen, kan iJ

med åtskilliga fakta bestyrkas. Fast öfvertygad var han om, »hwad b

stor förmån wåra Swenska Academier hafwa framför andra på t

utländsk botn, i ty att de Studerande äro delte i smärre sam- jr

fund, som bära namn af det Landskapet, hwaruti hwar flock född t

är», och därför borde enhvar sträfva att uppehålla sin nations
p

anseende. Särskildt mån var han därför, att ingen fläck skulle I

häfta vid hans nation, och så öfvertygad var han därom, att då c

i konsistorium fråga förekom om förseelser, hvartill studenter gjort

sig skyldiga, han helt bestämdt ansåg sig kunna förklara: »jag är I

wiss på, att det ej warit någon Småländning», hvilket ock befanns

riktigt. Och i bref till Växjö domkapitel rörande en fråga, som

därmed ej hade ringaste samband, passade han på att »försäkra

om Nationens berömwärda flit och arbetsamhet samt besynner-

liga stillhet uti lefwernet, så at thess Ledamöter dageligen göra

sig mer och mer wärda Ven. Consistorii hugkomst». Denna

' »Dock ware», säger protokollet för deu ^®/io ^749» »dem icke förnekat,

at, när Avisorne gådt omkring imillan the äldre H:r Landsmänuerne, komma

på något ställe tilsammans, dem at genomläsa.» Längre fram i tiden (i7^3l

blef dem t. o. m. beviljadt att »få läsa aviserne», dock >med det uttryckehga

förbehåll att i giörligaste skyndsamhet skaffa aviserne ifran sig och ej för

hålla dem i sitt lopp, hwar af de äldre Landmännerne kunde lida».
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Linnés tvärsäkra öfvertygelse om det välförtjänta i det anseende,

som nationen åtnjöt, gjorde ock, att han ej tvekade att uppträda

som en oförfärad kämpe för densamma mot den — eho det vara

månde — ,
som om densamma fälde något nedsättande ord. Detta

visade han särskildt genom den skärpa, hvarmed han (den

1772) affärdade en skrifvelse från domkapitlet i Växiö, hvari

Linné uppmanades att tillse, det de, som efter slutade akademi-

ska studier ditkomma för att prästvigas, måtte jämlikt en kungl.

förordning af den Y3 ^75® »upte riktiga Attester, dels att the

anständigt uppfördt sig wid Kongl. Academien, dels att the till-

börligen nytjat sine Salighets medel under theras wistande på

främmande ort». Hvad beträffar de »riktiga attesterna», d. v. s.

af rektor utfärdade »testimonia academica», så voro sådana i den

åberopade förordningen föreskri fna endast för »dem, hwilka sig

till Rättegångswerken applicerat»; de voro f. ö. öfverflödiga, som

»ännu ingen medlem sig till Sacrorum Ordinum undfående an-

mält, utan att wara försedd med Testimonio National!, hwartill

M. V. Consistorium så mycket mindre lärer bära ett skäligt miss-

troende, som desse tagas till grund wid academiska witnesbör-

dens utfärdande». Lösen af dessa senare kostade penningar, och

»det tycktes således strida med M. V. Consistorii billiga ömhet

at inleda Stiftets barn i en onödig och för de fläste känbar kost-

nad», — och hvad beträffade »fordrade Prestebewis om Mini-

sterii Candidatorum sorgfälliga nytjande af sina Salighets medel,

så woro det en sak, hwilket man aldrig förmodat bordt komma i

fråga». Linné vore nämligen »öfvertygad, det Nationens med-

lemmar hade af M. V. Consistorii Assessorer fått hugna sig af

så grundeliga underwisningar i Salighets läran, att han för sin del

icke kunde mistänka dem för en grofware afwäg; och alra minst

dem, hvilka under M. V. Consistorii noggranna upsigt erna upoffra

sin framtid åt Församlingens tjänst».

Det var dock ej blott mot nationen i dess helhet, utan äfven

mot enskilda ledamöter af densamma, som LiNNÉ lade välvilja i

dagen, och denna så stor, att åt honom skulle kunnat gifvas det

vitsord, som en annan inspektor erhållit, att »han var god mot

älla, men nådig mot smålänningar». Consistorii academici proto-

koll vittna nogsamt om, huru han vid stipendi i-tillsättningar be-

vakade sina landsmäns bästa, huru han skaffade behöfvande

understöd ur universitetets fattigkassa o. s. v. Och då en gång

nationen af sina ringa medel utbetalt 300 dir kpmt för att förhjälpa

en i Falun insjuknad landsman »under en anförordnad beskedelig

karls sällskap» till hembygden, där han »sedan drack brunn
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wid Vexiö och therjämte brukade mycken åderlåtning, hwarigenom
han blef så lyckeligen hiilpen», försökte han att ur universitetets

cassa patiperum få någon ersättning härför. Dä emellertid detta

»slogs aldeles af», lyckades han genom insamling bland professo-

rerna erhålla en summa, som till nationskassan öfverlämnades. —
Alltid fick han dock ej glädja sig åt sådan framgång, och sär-

skildt missbelåten hade han skäl att vara, då Consistorium majus

1756 alldeles uteslöt den sedan så bekante HÅKAN SjÖGREN
från förslaget till tvenne lediga Thunska stipendier, ehuru han af

Linné, inspektor för dessa stipendier, satts å första förlagsrum-

met. Orsaken härtill var, att vSjÖGREN »inblandat sig i Fransy-

ska Språkmästarens syssla» genom att undervisa i sagda språk,

och detta ansågs vara något så betänkligt, att då kanslern på

grund af anförda klagomål förklarat honom böra på förslaget upp-

föras, så uppsköt Consistorium majus att fullgöra detta, tilldess

Consistorium minus ådömt honom 20 daler smts böter och 4 dir

i rättegångsomkostnader. Dessutom blef honom »alfwarsamligen

förbudit at hädan efter befatta sig med information i Fransyska

språket för en eller flera, under hwad namn det wara må, utom

Privat condition». Härvidlag kunde LiNNÉ ej, såsom han gärna

velat, höja sin röst till sin skyddslings förmån, emedan han då

ej var ledamot af sagda konsistorium.

Lägga vi till hvad LiNNÉ sålunda i egenskap af inspektor

uträttat för nationen och dess enskilda ledamöter, att han genom

gåfvor af åtskilliga sina arbeten är den egentlige grundläggaren

af nationens bibliotek,^ samt att det var på yrkande af honom,

som i nationsmatrikeln började införas biografiska uppgifter rörande

de däri inskrifna, så torde det viktigaste af hans verksamhet

såsom inspektor vara omtaladt. Det vittnar tillräckligt om det

nit, hvarmed han skötte sitt kall, och den faderliga omvårdnad,

som han ägnade sina unga landsmän. Det intima förhållandet

dem emellan möjliggjordes ock genom nationsmedlemmarnes fa-

talighet; höstterminen 1769, då uppgifter härutinnan först började

angifvas i protokollsboken, voro endast 19 närvarande, hvilken

I

j

I

i

}

i

i

1

^ De böcker, som nationen på 1740-talet ägde, utgjordes endast af dr

FechTS CoLlegium Theologicitm^ Testamcnterlige trykte Förordningar om stipendierna

7tnd Upsala acadenite samt ett mindre antal disputationer, parentationer och

likpredikningar. Dessa jämte nationens öfriga obetydliga tillhörigheter för-

varades i en ännu i behåll varande »kista af Ek, i 7,
aln lång, i aln djup,

3 qvarter bred, med 4 swarfwade knappar under, brunaktig målad, wäl jeru-

beslagen med 2:ne lås», som befann sig i inspektörs eller någon kurators

»trogna vård».
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summa väl någon gång steg ända till 25, men ock höstterminen

1773 sjönk ned till ii. Sammanlagda antalet af dem, som under

Linnés långa inspektorat inskrefvos i nationen, utgjorde 308, af

hvilka 91 blefvo präster, 22 skollärare, 81 jurister, 16 läkare samt

de öfriga ägnade sig åt olikartade sysselsättningar. Bland dessa

märka vi sådana män som LiNNÉS ofvan omtalade lärjungar C. P.

Thunberg, D. Rolander, P. J. Bergius, c. M. Blom, G.

Rothman, Sam. Ödman, S. A. Hedin och Sv. I. Ljungh,

arkivforskaren S. L. P. Gahm, den bekante latinaren HÅKAN
Sjögren, riksantikvarien J. Hallenberg, prosten och riksdags-

mannen Jonas Aspelin, professorn i orientalspråk JOH. Hage-
MAN, skolmannen och teologen JOH. Dav. Rogberg — många
andra dugande män att förtiga.

Ingen af dessa blef dock vid sitt inträde i nationen hälsad

med sådana ärebetygelser, som de adelsmän — tre till antalet —
hvilka gjorde nationen den enligt dåtida, äfven af LiNNÉ delade

uppfattningen stora äran att låta inskrifva sig i nationen. Den för-

ste af dessa, välborne herr JOHAN Carl Schmiedeberg, »hedrade»

den 30 mars 1748 »med sin närwarelse»; »ty begärade Herr Cu-

rator, det han täcktes såsom Senior Honorarius blifwa en Medlem
i Nationens samhälde». Sedan han härtill samtyckt, »blef han af

Högädle Herr Inspector gratulerad, hwarpå sedan samtelige Her-

rar Landsmännerne sin kompliment aflade». Två månader där-

efter »anmodades han at wisa Nationen den hedren at antaga

curam Naiionis såsom des Curator Honorarius». Den »honnör»,

som härigenom visades nationen, skattades dock ringa mot den,

som bereddes genom att excellensen Carl Gustaf LöWENHIELM
1757 förklarade, att hans fjortonårige son Fredrik Adolf skulle

i nationen inskrifvas. Landsmännen blefvo genast sammankallade,

»och sedan Herr Archiatern och Riddaren igenom et wärdigt

Tal hade förestält Landskapet den stora Nåd, som Hans Exeel-

lence härigenom welat tilskynda Småländska Nationen, då han nu

täcktes lämna sin unga Herr Son liksom til Underpant af den

vväsendtliga Nåd och Skydd, Högbemälte Hans Excellence wille

nationen unna; så framträdde unga Baronen och med et anstän-

digt Tal til Inspector och Nationen betygade sin Fägnad öfwer

hwad honom nu händt hade». »Til Lyckönskning och Fägnads samt

'2 Wördnads betygande häremot framträdde [då] Curator Herr Carl
•

' Linn.^US och med et wackert Tal förklarade Landsmännernes

^
gemensama Försäkringar om underdån-ödmjukaste Erkänsla mot

Hans Excellence, och den aldrarenaste Tro och Nit emot sin

unge Herr Landsman, som nu med sitt Inträde hade gjort både



Nationen, Dagen och alla Smålänningars Heder och Fägnad stor.»

Såsom »et ringa Wedermäle häraf» förklarades han för Curator
Ilhistris och började genast att leda landskapsförhandlingarna.
Det första, som därvid förekom, var, att LiNNÉ anmodades skrifva

ett tacksägelsebref till excellensen LöWENHIELM, hvilket denne
»af wanlig ynnest och ömhet om Nationens heder och gagn lof-

wade». Svar hära meddelades vid nästföljande landskap, och »det

är lätt», skrifver protokollsföranden D. Annerstedt, »at före-

ställa sig, huru et tacksamt Folck gladde sig öfwer Hans Excel-

lences förklarade Nåd och i synnerhet milda Löfften om Protec-

tion och Befordran för hela wårt Samfund».^

De känslor af vördnad, tacksamhet och tillgifvenhet, som na-

tionen hyste mot sin inspektor, lade densamma på mångfaldiga

sätt i dagen. Vid landskapen »betygade curator, huru högt det

allom glädde at se sin Höggunstige Inspector wid fullkomlig wäl-

måga, med önskan at den måtte framgent continuera, då Nation

i sin Inspector fingo wörda en öm och gällande Skyddsherre», el-

ler uttalade han nationens »grämelse», när »en swär sjukdom tyck-

tes wilja betaga oss det kjära hopp at nogonsin mera få se wår

wördade och huldaste Inspector fägna och hedra Nationen med
sin närwarelse»; och »emottogs thetta af Hrr Inspector med wän-

1ig tacksägelse, tå han ock^ betygade sin hjerteliga fägnad öfwer

sine Herrar Landsmäns behageliga tillstånd». Äfven »orationerna»

brukade inledas eller afslutas med tacksägelser till och loftal öfver

inspektor, hvarvid granna ord och högtrafvande fraser frikostigt

utströddes.

^ Af dessa ciiratores illustres blef Schmiedeberg bankokommissarie odi

»stod fadder åt kronprins Gustaf Adolph». Löwekhieem åter blef en fram-

stående statsman och svensk minister vid flera utländska hof.

^ Såsom prof på vältaligheten vid dessa tillfällen kan tjäna följande ut-

drag ur J. G. CoEEiANDERS tal om Pommerska hushållningen: »Tillstäd,

Wälborne Herr Archiater och Riddare, att jag, som warit något skild från

dageligit umgänge, låter förstå, det jag nu, efter det förr ei ske kunnat, sö-

ker att betyga min glädje, allmänneligen, öfwer Ditt förökte wälstånd. Din

stadgade hälsa. Din continuerande höga niutna nåd wid wårt kring hela werl-

den lysande Konungahus och Hof, Din munterhet wid arbete. Din wänlighet

emot alle. Din kärlek emot Läkarekonstens älskare och idkare. Din hyllest

för allt, hwad bokwett heter och nämnas kan, samt öma bewakande af alt,

hwad till wår lyckeliga Småländska nations wäl höra och lända kan.» — I

samma tonart ljuda lofsångerna i Sam. Kroks tal om Urshult (se del. II, s,

283), där slutstrofen lyder sålunda: »Lef wäl. Du widt berömde man! Du

Mannahems prydnad! Du utlänningars förundran! Dyse din sol länge på

denna Öster-Arosiske himmel och ware den dagen sen, på hwilken den ne-

dergå skall och slocknar, Wi kunna ej neka, at wi ju plågoms af hemlig
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Carls-dagen den 28 jan. 1750 gaf anledning för nationen att

på ett särskildt sätt lägga sin tacksamhet mot sin inspektor i da-

gen. Under den uppvaktning, som då gjordes, »aflades Nationens

fägnebetygelse deröfwer, at himmel en nu åter låtit den dag fram-

lysa, som wore tecknad med et så för Nationen, öfwer hela Euro-

peiska horizonten, wärdigt namn, som Herr Archiaterns är, under

försäkran, at emedan denna dagen wore en af Nationens högtide-

liga, skal Nationens göromål wara at af almagten utbedja sig dess

ewärdelige firande». Och härtill fogades en begäran, »at Nationen

fingo räkna dess k. son Herr Carl Linn^US för sin landsman.

Denna Nationens wälwilja ansåg Herr Archiatern med all gunst,

lemnande Sonen frihet sielf at yttra sig i detta mål. Curator be-

sökte derpå unga [nio-årige] Herr Carl Linn^US, och sedan Cu-

rator aflagt lyckönskan til namnsdagen, förestälte [han] sin och

Nationens åstundan, hwilken äfwen han med all höflighet uptog

och förklarade sig så nögd at, under förwissan om sin Herr Fars

tilstädjelse, han långt heldre wille wara i Småländska Nationen an-

tagen än i någon annan. » Tilläggas må, att han sedan vid 1

2

års ålder blef senior honorarius samt vid 16 nationens kurator.

Afven vid andra, glada och sorgliga tillfällen gaf nationen

sina känslor luft. Medelst tryckta verser uttalades dess fägnad

öfver Linnés utnämning till nordstjärneriddare, liksom dess del-

tagande i sorgen vid hans lille son Johannes’ alltför tidigt öpp-

nade graf. — Bästa beviset på landsmännens vördnad och till-

gifvenhet lämnades dock måhända vid de stormiga landskap, som

höllos i maj 1770. Frågan gällde ett kuratorsval, och allt skulle

säkerligen försiggått helt lugnt och stilla, såvida ej akademiadjunk-

ten och prosten Dan. Annerstedt, som »snart i 10 års tid ej

deltagit i Nationens onera», händelsevis kommit tillstädes och

frugtan, då wi jämnföre Din trägna möda med Dina swaga kropps krafter,

som skulle Din sol skrida til sin middag, nu när hon skal lysa som mäst öf-

wer hela Helicon; lef dock tillika försäkrad, att, som Gud nådigt hörer för-

enat Böneljud, det ock af hw^art redeligit sinnat Mannaheims barn för Dit lif,

Din wälgång och Din sällhet til långliga tider offras så rent, at egit lif wig-

tas på deras wågskål långt mindre än Dit. Wårt lilla samfund, hwilkets tolk,

fast ganska otilräckelig, jag nu får wara, försäkrar jag heligt offra sina hjer-

tan, fulla med önskan af detta korta innehåll: Herren gläde Rikets ungdom
med så mycken lycksalighet under Din styrelse och wård, som nu med frögde-

rop wäntar, at deras hopp under Din styrka warder upfylt. Så blifwer denna

tid wälsignad. Dit Rectorat lyckeligit. Du upfyld med andelig och lekamlig

Jule-glädje och et med ymnoghet upfylt, med flera följande sälla, år. Det wn

ock alle med redelige Småländske hjertan, med ymnigare ifwer än widlyftigt

utsökta ord, enigt önska, under et trogit lefivc länge och icäl -ivar glää/e, 7c'(?rl

sfdä, 7vår hyIlest, rvår älskelige LiNNAWS.-»
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därigenom, som han själf förklarade, »damp in i Nationens råd-

plägningar» samt därvid uppträdde med synnerlig häftighet. En
hetsig ordväxling, där skarpa ord på ingendera sidan sparades,

uppstod, och flera af nationens äldre och mest ansedda ledamöter

anmälde sitt utträde ur nationen. Öfverläggningarna öfvergingo

till allmänt gräl »extra protocollum », så att »H. Inspector ända
til tårar rördes af den förwirring, i hwilken Nationen befant sig,

med utlåtande, at han, så framt dessa stridigheter icke kunde i

godo biläggas, ej trodde sig kunna hafwa nogon nögd dag». Och
då »woro de så kallade misnögde de förste, som förklarade, at för ;

H. Inspectors skul, hwilcken de icke utan ömmande rörelser kunde

se uti så hög grad upofra sig för Nationens återställande til enig-

het, låta deras påstående falla, ehuru det hadde sin lagliga grund».

Och härmed var detta ovädersmoln skingradt, så att landsmän- 1

nen »med förgätande af det framfarna lyckönskade hwarandra».

För säkerhets skull dröjdes dock med protokollens justering öfver

ett år.

Ännu mera påtagliga och varaktiga bevis på nationens till- •!

gifvenhet erhöll LiNNÉ genom de honorarier, som till honom öf-

verlämnades. Första gången skedde detta 1744, då den heders- !

gåfva, som var afsedd för And. Celsius, men ej hann före hans k

död öfverlämnas, i stället »praesenterades» åt den nyvalde inspek- A

torn. Sedan gåfvos sådana regelbundet hvart tredje år och äfven i|

1778 efter LiNNÉS död åt hans änka, och därvid försökte man väl 11

vanligen, att »thet tå måtte på skickeligit sätt utrönas genom nå- J

gon wälbekant Landsman, hwad som kunde behageligast blifwa )l|

til ärkänslowedermäle uti Nationens Gunstige Herr Inspectors
^

hederliga hus och et thertil åstundat Heders stycke»C Med an-
^

ledning häraf blefvo nationens samtliga medlemmar alltid kort
||

därefter »tracterade med en prägtig middagsmåltid och fägnad långt
|

in på afton, tå wi [tillägger protokollet för den ii maj 1757] skil-

‘ Dessa honorarier bestodo af följande : 1744 »ett Doussin knifwar och

Gaflar med ett par tranchere knifwar med Silfwerskafft och Silfwer Gaflar»

(699 dir 24 öre kpmt); 1748 »en Fiat de nienage eller Ståndare, af Ethundra

Tretton lod silfwer» (737: 24); 1751 »en skifwa til den tilförene gifne stånda-

ren» (600 dir); 1754 »fyra Silfwer Liusstakar med sax och dess fat» (923: 14);

1757 ett par silfverljusstakar och 13 silfverskedar (752: 4); 1760 två sockerdo-

sor, två förläggareskedar samt 6 par knifvar och gafflar, allt af silfver (1,054);

1763 ett par ljusstakar och ett dussin skedar (1,586: 19); 1766 två dussin ske-

dar och en »puncheslef» (1,302: 13); 1769 ett par ljusstakar, 2 förgylda mjölk-

skålar och en senapsask med sked (886: 22): 1772 kaffekanna, sockerskål, två

par ljusstakar och sex silfverskedar (1,309: 23); iJ 75 »tvänne Liusstaks armar

och en såckerask» (1,130 dir); 1778 ett silfverfat (52: 5).
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des åt ganska wälplägade». Ett från de öfriga afvikande kalas var

det, som den 21 maj 1769 hölls på Hammarby, där landsmännen

»på thet hederligaste långt in på natten fägnades och roades.

Ibland annan heder, som Nationen således wederfors, hade hon

äfwen den att få inwiga thet stenhus, som Herr Archiatern låtit

på 14 dagars tid färdigt göra uppe på backen till sin naturalie

kamare, hwarest alla Herr Archiaterns samlingar, hwilka äfwen

wisades, i Natural-Historien icke mindre wärdigt och säkert för-

waras, än wistandet däruppe är friskt samt utsigten fri, behagelig

och widsträckt.
»

^

Under LiNNÉS tvenne sista lefnadsår (1776 och 1777) var

hans hälsotillstånd sådant, att därunder endast ett landskap, och

detta utan hans närvaro, kunde hållas. Den goda anda, som han

hos sina landsmän inplantat, fortlefde dock, och deras vördnad

och tacksamhet mot den faderlige vännen slocknade aldrig och

har ännu ej slocknat inom den nation, som med stolthet räknar

honom såsom sin egen både ledamot och inspektor.

^ Dock icke så vidsträckt, som A. L. A. FÉE i sitt arbete Vie de Linne'

s. 328 uppgifver. Dennes fantasi låter nämligen vid horisonten synas »les

hautes montagnes de la Dalecarlie.»



LINNÉS gynnare och vänner.

Få torde de människor vara, om hvilka med större skäl än

om Linné kan sägas, att han icke haft någon personlig ovän;

ännu färre de, som under alla lifvets skiften så haft lyckan att

finna varmhjärtade gynnare, som, intagna af beundran Öfver hans N
snillrikhet och storartade vetenskapliga arbeten, främjat och be-

lönat hans verksamhet, samt talrika vänner, hvilka hans sym-

patiska egenskaper fäst vid honom med starka band af tillgif-

venhet och vördnad. Skulle till LiNNÉ själf ställts den frågan,

hvilka bland alla dessa lågo hans hjärta närmast, så lider det

intet tvifvel, att han ej först skulle nämnt namnen Carl Gustaf
Tessin och Abraham Bäck.

Huruledes han förnämligast hade Tessin att tacka för sina

första framgångar i Stockholm, har förut blifvit omtaladt. Denna

hans ifver att verka för LiNNÉS framgång och att förskaffa honom

erkännande för hans vetenskapliga förtjänster var icke någon

hastigt uppflammande, snart slocknande eld, utan den fortfor allt

framgent att brinna lika klart, lika värmande. Honom var det, som

Linné, såsom han själf säger, förnämligast hade att tacka för sin

professorsutnämning; han var det, som genom sitt inflytande på

hofvet skaffade honom både arkiaterstiteln och nordstjärneorden,^

mycket annat att förtiga. Den beundran och tillgifvenhet, som

han för Linné hyste, var så stor och så allmänt känd, att några

* Åt denna senare, då mycket uppseende väckande utmärkelse gladde sig

Tessin särskildt och antecknade i sin dagbok, att vid den dubbningen »be-

höfde det ej heta: ’var värdig!’, utan: ’är värdig’».

i
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deras gemensamma vänner 1746 kände sig manade att hedra dem
bägge genom präglande af en medalj med Linn^i bild på ena

sidan och på den andra en latinsk inskrift, som angifver, att Cl.

Ekeblad, And. Höpken, N. Palmstjerna och C. Hårle-
MAN ägnade sagda bild åt Carl Gustaf Tessin och odödlig-

heten.

Ej nöjd med att i varierande ordalag enskildt erkänna sin

Carl Gustaf Tessin.

Efter oljeiärgsmålning, som tillhört Linné, nu tillhörig samlingarne på Hammarby.

tacksamhetsskuld till »min nådigste Herre», »min store Apollo»,

»min och Svea wälfärd»,^ kände Linné behof att gifva sina käns-

lor offentligt uttryck. Detta skedde genom att han till Tessin

dedicerade flera af sina förnämsta arbeten. Början skedde (1740)

med andra upplagan af Systema Naturce, och detta upprepades

sedan med alla de af honom själf utgifna upplagorna, under förkla-

* Så t. ex. heter det i brefvet den Y, 1757: »jag skall aldrig förgäta E.

Exc:s nåd, så länge jag har 5 .sinnen och rätta skrufwar»; i ett annat (Y3
^758): »utan E. Exc. hade jag warit en niaskstungen nöt utan kärna» o. s. v.
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ring, att om i detta arbete funnes något, som kunde lända veten-'*^;

skapen till gagn, hade man därför uteslutande att tacka Tessin,'

skaparen af hans lycka. Denne ä sin sida gengäldade 1758, då
io:de upplagan utkommit, den visade hedersbetygelsen med att-"^;

låta slå en synnerligen vacker medalj med å ena sidan Lin- f
NÉS ofvannämnda bröstbild samt på den andra Sveriges tre kro-

Medalj öfver Linnseus 1746.

nor, dock så, att de symbolisera naturens trenne riken genom att

den första uppbär djurhufvuden, den andra blommor och frukter

samt den tredje kristaller och stenar, »dem alla ett ljus ofvanifrån

bestrålar med inskription: [han belyser].

Tessinska medaljen öfver Linné 1758-

Hvad som med åren förde dessa stormän på olika omraden

närmare hvarandra, var det intresse för naturvetenskaplig forsk-

ning, som Linné ingifvit redan den midt uppe i de politiska stri-

derna lefvande statsmannen, och som sedan, da storhetsdagarna

ändats, och han under år af ekonomiska bekymmer vistades, skild

från den stora världens ädan och strider, pa sitt kära Åkerö, blef

honom en aldrig sinande källa till tröst och vederkvickelse. Fian

yngre åren hade han med ifver samlat böcker, skådepenningar
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m. ni., men allt detta trängdes i väsentlig grad i bakgrunden för

de samlingar af naturalier, företrädesvis mineralier och petrifikat,

som han med stora uppoffringar förskaffade sig från in- och ut-

landet. Slutligen blef hans museum så rikhaltigt, att LiNNÉ an-

modades att »öfwerse, i ordning bringa och med anmärkningar

rikta en förteckning deröfver», som ock 1753 af trycket utkom

såsom ett med talrika afbildningar försedt folio-verk med titel:

Mtiseum Tessinianum. Ehuru således af Linné författadt, är det

dock af TessIN till honom dediceradt, ty »honom allena bör hedern,

och honom tilärkänner jag i detta målet all min tacksamhet». Hans
fortsatta ledning och råd utbad han sig och trodde, att »Dess

trogna bistånd är mig så mycket säkrare, som han hedrat mig

med sin vänskap redan under den tiden, då vi tråkade fierran

atiägsna vägar; hvad mera bör jag då förvänta, sedan jag, fam-

lande, hittat den stig, hvilken han till verldenes beqvämlighet och

flera Lärdas efterdömen upplöjt». Sanna högtider blefvo därför

för honom de besök, som LiNNÉ några gånger gjorde på Åkerö,

där de bägge åldringarne, med vördnad blickande upp till hvar-

andra, under samspråk om naturens under vandrade omkring i

slottets vackra omgifningar eller sysslade i dess med Linnés por-

trätt prydda mineralkabinett.

Under de mer än trettio år, .som Linné och Tessin sålunda

voro förenade, undergick den senares ställning högst väsentliga

förändringar: ifrån att vara de enväldigt härskande hattarnas chef

och således en af rikets mäktigaste män, hade han af sina poli-

tiska motståndare störtats och, halft nödtvungen, ansett det bäst

att alldeles draga sig tillbaka från det offentliga lifvet. Många,

som förr krupit för honom, sågo nu ned på honom med likgil-

tighet eller förakt. Bland dem var icke Linné. Djupt sörjde

han öfver sin välgörares motgångar, och med allt innerligare vörd-

nad blickade han upp till den fallna storheten. Såsom bevis härpå

må — bland många andra — här få tjäna följande ord ur hans

nyårsbref 1762, alltså kort efter sedan Tessin, »efter tjugoårigt

seglande på ett brusande haf, der sielfwa afunden uppwäckt alla orka-

ner, så lyckeligen kommit med skepp och gods i den lugna ham-

nen»: »Israels barn, som årligen firade åminnelsen af den dag. Guds

mäktiga arm utförde dem med MosiS hand utur Egyptiska träl-

domen, hafwa för detta lärt mig att årligen fira denna dagen till

hågkomst af 1738 vid denna tiden, då min Nådige Gud uppdrog

mig, genom E. Exc., utur mitt medfödda armod till en fördel-

achtig station, genom hwilken jag alt sedermera kunnat lycke-

ligen berga mig och mina. Min Gud och min Tessin hembäras
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derföre af mig lof, ära, pris och tacksamhet, så länge jag orkar

hwiska, och mina barn skola derföre prisa E. Exc:s stoft, så länge

de fä wara på jordskorpan.» Ännu den i jan. 1770 försäkrade

han: »Mitt hjerta skall brinna af tacksamhet, så länge warm blod

rinner i mina ådror, och [jag] skall taga del uti alla E. Exc:s öden

såsom af egne, och fast jag ej kan mer, skall jag dock läggas i

grafwen med den uppriktigaste och djupaste tacksamhet, som nå-

Lovisa Ulrika Tessin, född Sparre.

Efter G. Lundbergs målning, stucken i koppar 1767 af P. Floding.

gonsin ett barn kan bära mot sin huldaste fader.» Detta bref

mottog Tessin på dödsbädden; den 7 s. m. slutade han i still-

het sina dagar, nära 75 år gammal.

Då Tessin började syssla med naturalhistoriska studier, var

hans första tanke att företrädesvis ägna sig at botaniken, emedan

»örtekännedomen är nu ibland de angelägnaste för en hushållare

och en Landtman». Snart fann han dock, sasom han själf skiif-

ver: »Botanicus blir jag väl aldrig, dertill vill syn, och mina ögon

duga att examinera en Elefant-tand, men ej att räkna pistillerna

i en liten ört. Dertill vill ock minne; hvar botanicus har sin glos-
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bok, och skulle man snart tro, att idel Botanister byggt på Baby-

loniska tornet».^ Men i stället för honom fick botaniken en

beundrarinna i hans gemål, grefvinnan LoviSA ULRIKA, född

SparRE," hvarom Linné till sin glädje och förvåning först af

BÄCK i nov. 1752 fick underrättelse. »Mon det är allwaro, att

grefvinnan TessIN skall botanisera», skrifver han med anledning

däraf, »då är hon ock unique i den wetenskapen i sitt kön.» Och
allvar blef det. Detta bevittnas äfven däraf, att det var på hennes

uppmaning, som LiNNÉS lärjunge JOH. J. Haartman 1753 utgaf

CarOLI Linn^J Indelning i Svenska Örteriket, hvilket arbete

ock till henne dedicerades. Särskildt ägnade hon sig åt blom-

sterodling, och många voro de rariteter, som från Upsala funno

väg till Åkerö trädgård och växthus. Och vid sina besök både
o

i Stockholm och på Åkerö var Linné uppenbarligen ej blott för

värden, utan ock för värdinnan en mycket kärkommen gäst.

Närmast efter Tessin är det Sveriges arfprins-, sedan dess

konungapar, Adolf Fredrik och LoviSA Ulrika, som böra

nämnas bland LiNNÉS gynnare, i det att de båda — företrädes-

vis den sistnämnda — på flerfaldigt sätt gåfvo honom bevis på
sin ynnest och främjade hans verksamhet. Första personliga

sammanträffandet med dem skedde 1744, först med prinsen vid

hans första besök i Upsala, sedan med prinsessan, då hon skulle

»feliciteras til sin ankomst hit» och därför rektor och fyra pro-

fessorer, hvaribland LiNNÉ, »deputerades att wid detta länets bör-

jan giöra en underdånig upwaktning». ^ Så skedde ock, och där-

vid utmärktes särskildt LiNNÉ, i det han »blifwer ensam antydd

att följa med till Ekolsund att där få speciel audience hos Hen-
nes Kongl. Höghet».

Två år därefter, i juni 1746, fick Upsala fröjda sig åt ett

besök af arfprinsparet, och äfven då blef Linné föremål för sär-

skild utmärkelse, i det att »deras kongl. högheter regalerade en

hop af academie staten med gullmedallier, men då de andra

fingo en hwardera, fick LlNN^US twänne, till tekn att han be-

hagade». Kort därefter (den återsåg han dem i Mariestad,

hvilket föranledde honom att till LoviSA Ulrika dedicera sin

beskrifning på Westgdta-resan, hvarvid anhölls, att hon måtte » gynna

wetenskaperna och anse med milda ögon en deras idkare, som
nu understår sig att frambära detta så wälmenta som ringa offer».

’ TeSSINS Dagbok p. 147.

* Född 17 II, död ^7 i 2
1768.

* Cons. acad. prot. "/s ^744*

Linné. II. 20
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Den beröring, hvari Linné sålunda kommit med de nämnda
kungliga pei sönerna, hade varit helt flyktig, men den efterträddes
snart af en lifligare, pa ömsesidig beundran grundad förbindelse.

Den mängd nya naturföremål, som kommo från de många olika

länder, hvarmed Europa vid denna tid trädt i närmare handels-

förbindelser, hade nämligen flerstädes väckt till lif en stor ifver,

äfven hos andra än naturforskare, att skaffa sig samlingar af dy-

Drottning Lovisa Ulrika.

Efter porträtt å Gripsholm, måladt af A. Pesne.

lika märkvärdigheter. Äfven till Sverige kom i förra hälften af

1 700-talet denna samlarlust, så att flera af rikets förnämsta män

förskaffade sig värdefulla naturaliesamlingar, om ock dessa för

dem knappt hade annat än kuriositets-värde. Linnés uppträ-

dande och det intresse för naturens studium, som han i vida kret-

.sar väckte, gjorde det rentaf till en modesak, äfven utanför uni-

versitetet, att syssla därmed — något, hvaröfver LiNNÉ så myc-

ket mindre hade anledning att beklaga sig, som härigenom stän-

digt tillfördes honom nytt undersöknings-material.
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Det ligger intet öfverraskande däri, att den spirituella och

för vetenskaplig forskning varmt intresserade LoviSA Ulrika
äfven skulle »få nöje för Naturkunnigheten». Det dröjde också

icke länge, innan hon »skaffar sig de ståteligaste samlingar af

Conchylier och Inseeter ifrån Indien, så att de täflade med de
största i werlden», och dessa bildade grundvalen för hennes på
Drottningholm förvarade naturaliekabinett. »LlNN^US får befall-

ning att komma dit . . . att beskrifwa alt detta» och »han fick då
[i April 1751] det nöjet dageligen conversera med en så stor och
dråpelig Drottning samt en så mild konung. Han måste blifwa

Hofman, han som det aldrig ärnat» — och ej heller fullt lycka-

des blifva.

Drottningens ifver och samtalen med LiNNÉ väckte äfven

konungens lust att förskaffa sig en egen naturaliesamling, och

därvid gick han till väga med sådan energi, att LiNNÉ redan i

februari 1753 ansåg sig kunna förklara, att »Hans M:t samblat

fortare än någor i werlden», samt 1754, att »Hans M:ts cabbinet

blifwer det största i werlden; rättnu är swårt lägga något till».^

Och icke nog härmed; öfver dessa sina skatter ville han få ett veten-

skapligt arbete utgifvet, och författare häraf skulle LiNNÉ blifva.

Denne grep ock verket an med sin vanliga raskhet, så att han i

början af 1753 kunde meddela BÄCK: »jag har skrefwit nu natt

och dag på Hans M;ts cabbinett, at det swider i ögonen, och

jag knappt kan sluta dem. Jag tillstår, att det går för Hans
M:t så, jag aldrig sedt så gå; ej häller har jag wähl någonsin

sedt Konungar drifwa på för än nu; det går också för honom på
Konga wis.» Den ^^3 sände han BÄCK utkast till dedika-

tionen med begäran om granskning, äfvensom om råd, hvilket

språk borde användas; »fransoserne sätta på sitt språk, hwarföre

ej wij på wårt?»^ Också sekreteraren O. V. Dalin, som fått

afbildningarna sig anförtrodda, »har ritat fortare än någor annan».

^ Företrädesvis rik och dyrbar var samlingen af snäckor. De voro till

stor del inköpta från Holland, där det fanns »just ett apart skrå i Amsterdam,
som endast slipar och polerar dem*. Många betingade enligt nutida begrepp

rentaf fabelaktiga pris. Så t. ex. omtalade Linné på föreläsningar 1748, att

T>Volutella Ammonis är en snäcka, som ordinairt gäller 500 till 1,000 gyllen, fast

den ej just är så mycket wacker», och beträffande Turbo det minsta

den blifwit såld före är 100 ducater, men annars 150 å 200 d:o, och det en-

dast för det den är så rar*. (Första kända exemplaret tillhörde Lovisa Ui.-

Rikas kabinett, och endast 3 funnos sedan i Europa). »Man kan snart köpa
sig fattig, innan man får samlingen complett.»

^ Bref till Bäck 1753 och i 754 -

Den trycktes sedan på både latin och svenska.
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men långsamheten med både kopparstickningen och i synnerhet
tryckningen vallade honom åtskillig förargelse; »det går aldrig sä
^\ähl», klagar han t. ex. den i753) ^^då man smider kalt

iern, som då man smider wid frisk eld. Hans Maj:ts cabbinetts
tryckande gat sa sent, at jag somnar där wid; aldrig har jag wa-
1 it ute för maken, och Hans IVIajit, som sielf är sa fermer och
will alt skal ga sa friskt, och dock toler detta! jag kienner hwar-

Konung Adolf Fredrik.

Efter oljefärgsporträtt, som tillhört Linné
;
tillhör nu samlingarna å Hammarby.

ken tid, kong äller undersåtare igen.» Hela år 1753 förgick så-

lunda, men i mars 1754 hade det kommit så långt, att han (den
^

/g) ansåg sig kunna bedja BÄCK hjälpa sig uti »en intrige mot

Hans Maj:t», »den endaste konst emot min öfwerhet». Denna

bestod i att konungens porträtt skulle insättas i arbetet, fastän

denne »resolverat, at det woro ej nödigt». Men måhända kunde

drottningen öfvertalas att bekosta ett sådant, emedan »Hennes

Maj:t har den uprichtigasta affektion för Hans M:t» och eme-

dan hon »kunne, sedan det woro utstuckit, aftryckt och öfwer-

kommit [från Leipzig], sända det till Hans K. M:t på någon fö-
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delse- äller namnsdag, som en juhlklapp»\ Denna LiNNÉS »in-

trige» misslyckades dock, men längre fram på 1754 — han hade

då en tid på våren vistats på Ulriksdal, där museet förvarades—
fick han glädjen att ändtligen se färdigt detta arbete, som han

hoppades »skulle rista wår wisa konungs namn så fast som nå-

gon runsten, och giöra hans namn så perpetuelt som konung

Carls batailler».^

Naturligt är, att sedan arbetet Museum Regis utkommit, detta

borde efterföljas af ett Museum Regince. Äfven började Linné
arbeta på ett sådant, redan innan det förra var färdigt, dock ej

med samma febrila brådska, så att Prodromus därtill först 1764

blef färdigtryckt.^ Denna omfattade nästan uteslutande insekter,

snäckor och musslor, men däremot medhanns hvarken det vidlyf-

tigare, med planscher försedda hufvudverket, ej heller »den andra

delen af Eders Maj:ts rika Samling, nämligen de prägtige Co-

raller, de klare Cristaller och de rike Malmer», som han »lämnat

til et annat dagsvverk». Hans önskan att få låta sagde

åtföljas af drottningens porträtt blef ej uppfylld, fastän han i ett

bref till henne själf på det ifrigaste och med anförande af fem

skäl sökt utverka sig »denna lilla faveur till min allernådigsta

Drottnings perpetuerande».

Orsakerna till detta dröjsmål voro flera: dels utgifvandet af

flera andra, delvis mycket voluminösa verk, dels museets stän-

diga ökande genom inköp eller genom gåfvor af både svenskar

och utlänningar, som härigenom ville bereda drottningen något

nöje.^ Hennes intresse för naturalhistorien fortfor att år efter an-

^ Bref till BÄCK 7g
i753-

- I företalet härtill säger Linné: »Denna Naturalie-Samling är så myc-

ket mera betydande, som den är den aldrastörsta af Inseeter och Conchilier, jag

någonsin sett, sanlläd af så många hundrade Människor, under de äfven ty r-

li^aste Resor, uti de längst aflägse verldenes ändar. De fleste af dessa äro

intil denna dagen så otillräckeligen beskrifne, at ock större delen af dem
kan aldeles kallas ny. inseeterne hafva fordrat så mycket skyndsamare rädd-

ning ifrån glömskan, som de mäst af alla Naturalier äro underkastade för-

gänglighet, hälst hos Potentater, som hafva idel Herrar til betjänter. — Då
Beskrifningen fått den nåden göras under Eders Kongl. Majestäts klaraste

ögon, har jag funnit, at beskrifva på Hofvet eller i egit Museo vara så

skiljaktigt, som at förrätta et arbete i starkaste solbaddet eller i svalaste

skuggan. De, som tro, at de bäste kåckar äro de, som draga de längste

knifvar, torde ock hålla före, at dessa Beskrifningar äro nog kårte; men jag

kar just arbetat därpå, at Beskrifningarue måtte blifva kårta och betydande,

sedan jag som oftast ärfarit, at de vidlöftigaste lämnat Läsaren de minsta

kännetecken.»

' Så t. ex. af konungen i Polen ett helt »miueral-cabinett», af Lager-
ström kine.siska djur och frukter, af konsul BaeguiER i Amsterdam lefvande
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nat snarare ökas än minskas. Säsom ett slags komplement till mu-
seet kan man ock betrakta den samling af lefvande, delvis sällsynta

och förr ofullständigt beskrifna djur, som hon började anskaffa och

vid Drottningholm lät underhålla. Själf ditlämnade LlNNÉ åtskil-

liga sådana djur,^ och vid inköpen inhämtades hans råd, hvarvid

hans sparsamhet ej förnekade sig, utan ryggade tillbaka för hol-

ländska djurhandlares högt uppskrufvade pretentioner; »alla dju-

ren äro wackra, men pengarne wackrare». Alla dessa nya för-

värf af naturalier gjorde, att LiNNÉ tidt och ofta (senast 1770)

af drottningen kallades till Drottningholm, där han under längre

eller kortare uppehåll alltid fick röna nya prof på välvilja och

bevågenhet. A sin sida var LiNNÉ till det yttersta angelägen att

efterkomma drottningens önskningar, hvarpå såsom bevis kan tjäna

följande utdrag ur ett bref (i juni 1754), då några »wackre samb-

lingar ifrån Medelhafvet» nyss anländt. Huru ifrig LiNNÉ än var

att få granska dessa, ville han ej afbryta en påbörjad kur, som

han ansåg nödvändig för hälsans återställande, och bad därför

Bäck hos drottningen utverka tillstånd till uppskof; hvarom icke,

»så far wähl. Min k. Broder, icke finner M. Br. mig ibland de

lefvvande i dag i åhr . . . Men för Guds skull och för wänskap

skull föreställ min bön med all den undergifwenhet och lydno,

jag har för min makalösa Drotning; se noga på Hennes M:ts

ögon, och om min Br. märker, att Hennes M:t på något sätt skulle

mishaga min bön, så war så god och skicka mig genom natt

och dag en expresse — det kommer ej an på 2 ä 3 ducater mer

äller mindre — så skall jag komma, fast med förlust af lifwet, innan

mine linkläder blifwa twättade . . . Min k. Broder skall swara mig

inför Gud, om Hennes M;ts nåd på något sätt kallnar, ty Hen-

nes M:t har det ej förtient af mig, och jag har en gång swurit,

at jag skall med all tro och lydno föllia min öfwerhet till grafwen,

och i den satsen skall jag dö obefläckad». Resultatet blef, att

»den makalösa Drotningen är altid sig lik, wis och nådig», och

Linné vistades sedan, »okallad», på Drottningholm islutet af juli

och början af augusti.

»chinesiske Phasaner» o. s. v. Den '®/g ^754 berättar Bäck, att »Surinamareii

[C. G. Dalberg] skickat och presenterat sjelf alla sina Papegoijor, röda

och blågula korpar, ankor, Påviser, Markattor m. ra. jenite 2 raorianpoikar

Cupido och Celadoji».

^ Så t. ex. 1761 ett par apor, oni hvilka han sedan skref till B.äck : »Huru

ställer mitt unga Herrskap sig wid Hofwet? Jag tror garabla Gubben skall

intet blifwa så ogalen hofbuss, allenast han intet retas och förtörnas, ty bau

tohl aldeles intet skämt. De garable gubbarne tola intet has.sleri. Hans

Fru knarrar fuller, menar dock intet så illa.»

\



Talrika voro de kungliga ynnestbevis, som Linné fick erfara.

Hans utnämning till arkiater och dekorering med nordstjärnan

hade väl Tessin till upphofsman, men att denne därvid haft drott-

ningen såsom medhjälparinna, är ock säkert. Om hans adlande,

ett uttryck af konungens särskilda nåd, skall i det följande talas.

Redan 1753 ^ck han af drottningen »i föräring en skön guldring

med en rubin uti», men, tillägger han, då han därom berättar,

»största fägnaden war, att Hennes Maj:t . . . frågade äfter Linn^i
ende Son, huru han artade och hogade sig för National-Historien,

och då Hon det förnam, lofwade sig wilja, då han blefwe fullwuxen,

bestå honom fri resa på sin depence öfwer hela Europa, hwilken

höga nåd hjerteligen fägnade Linn^US». Ej mindre gladdes han

öfver att, då han vistades på Ulriksdal eller Drottningholm, »De-

ras Majestäter läto LlNN.<®:us hela dagen wara i deras speciella

sällskap och liksom han tillhört Hofwet, då ej annat talades än

om Naturalier, som af Öfverheten nådigt hördes och betrakta-

des», samt att »således tycktes LiNNJEUS försatt sin wettenskap

i landet ifrån ett intet till det högsta, då hon af de största och

sjelfwa de konglige älskades och cultiverades». Detta visade de

ock genom understöd, som af dem lämnades LiNNÉS lärjungar,

hvarom redan i det föregående berättats.

Ännu ett prof — bland många — på kunglig välvilja om-

talar Linné själf sålunda: »Aldrig har någon Hans Maj:ts under-

såtare i hela riket haft så kräselig juhl, som jag . . . Aldrig har

någon Potentat giort så präcktig collation, som Hans K. Maje-

stet för mig. »^ Närmare förklaring lämnar ett bref (den 1765)

till Bäck, där det heter: »Hans K. M. war så oändelig nådig

och skänkte mig 16 stora kistor med wäxter, inlagde uti Spiritu

vini till wäxt. Blommor och frucht; där de lågo så wähl bewarade,

som om de samma stund warit plåckade. Dem har jag just i dag

genomgått till slut; alla woro ifrån södra America; ganska många

nya genera och species.»

Linné var redan som ung roj alist, och att han till sitt ytter-

sta förblef sådan, är lätt förklarligt. Det ligger därför icke något

servilt smicker i att han till konungen och drottningen dedicerade

Specics plantarum, »detta verk, frukten af min mästa och bästa

lefnad, det jag nu under Edra Majesteters milda regering fått med

nögdt och roligt sinne fullborda».^ Likaledes var det tvifvels-

utan ett uttryck af hans innersta hjärtas känslor, då han i bref

’ Bref till kammarherren grefve A. Stenbock 7 i
1765-

® Redan förut hade han tillägnat arfpriusen Adolf Fredrik ÖlanJ-

('OtIa?ui\-n'san och Hortus Upsalicnsts.



till sina vänner talar om »sin stora konung», »Adolf Fredrik
den vise», »en så stor och dråpelig drotning och en så mild

konung», »wår andre Salomon och Drotning af Arabien» o. s. v.,

eller då han förklarar, att »aldrig har den tid warit i Sverige,

att Kong och Drotning så älskat wettenskaper och så skilt åht

reella wettenskaper ifrån pratke, som nu; ty skulle den hafwa ett

hierta af is, som ej detta betänkte, det estimerade och där om
wore öm».^

Samma tillgifvenhet och beundran för I.INNÉ, som Adolf
Fredrik och Lovisa Ulrika lade i dagen, och liknande bevis

på kunglig ynnest återfinna vi äfven hos deras son GusTAF III, både

som kronprins (och då tillika universitetskansler) och konung,

ehuru på grund af LiNNÉS framskridna ålder tillfällena att lägga

dessa känslor i dagen ej kunde blifva så många. Några prof

härpå böra lämpligen anföras på andra ställen i denna biografi;

här må blott ett par sådana finna plats, särskildt därför att de

beredde LiNNÉ stor glädje och tillfredsställelse. Vi anteckna så-

ledes här, huruledes han den 1769 fick på Hammarby mot-

taga besök af kronprinsen GuSTAF, som ditrest enkom för att bese

hans därvarande museum. — Under 1774 hade LiNNÉ fatt »för-

sta dödsposten» genom ett slaganfall och befann sig ännu vid

årets slut svag och utan arbetslust, men — »wid Juhltiden skic-

kade Hans Maj:t 4 parlass med Naturalier af wäxter ifrån Suri-

nam, i flera oxhufwuden spiritus vini, alla med blomma och frucht

lefwande samlade och uti spiritu inlagda». LiNNÉ lämnade genast

sängen och »fick som nytt lif att öfwer Juhlen desse beskrifvva

och utreda, som woro 200 stycken och en ganska dyrbar sam-

ling». — Följande år den 13 augusti »reser Hans Maj:t från Ekol-

sund till Upsala att endast besöka LiNNÉ och ingen annan, samt

stannar qwar hos honom hela äftermiddagen».^ Sedan sågo de

hvarandra ej mera, men att GuSTAF III ej därför bortglömde sin

Linné, skola vi i det följande finna.

Rätta platsen torde här vara att omnämna en LiNNÉS be-

undrarinna, som åtminstone hade för afsikt att till hans ära upp-

resa ett storartadt minnesmärke inom den botaniska litteraturen.

Denna var markgrefvinnan CarOLINE Louise af Baden-Durlach,

född prinsessa af Hessen-Darmstadt, som hade föresatt sig att ut-

^ Bref till Bäck ^7io ^753-

^ Linné, som dagen förut därom underrättades, fick tillika tillsägelse,

»at detta måtte hållas tyst, emedan Hans Maj:t vill komma incognito och

undslippa några Ceremonier». (Bref från G. J. EhrENSWÄRD den
,
I775-)
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gifva ett af loooo taflor bestående planschverk öfver alla de i

Linnés Spccies plantarum^ io:de editionen, upptagna växterna, »med

en depence, 90 000 Ducater, som aldrig någon Regent tillförene

gjordt för wettenskaper». Början härmed hade blifvit gjord, LiNNÉ
alldeles ovetande. Första underrättelsen härom erhöll han genom

svensken J. J. BjÖRNSTÅHL,^ som under vistande i Carlsruhe fick

närmare upplysningar om att en skicklig fransk kopparstickare redan

var sysselsatt härmed. »Alle Veronicce äro redan färdige och äro

ganska vakre, ty Princessan har derpå den nogaste upsigt. Hon
är icke allenast stor i Botaniquen, utan ock incomparable uti

Ritkonsten; hvar plåt examinerar hon noga, corrigerar felen och

ändrar de minsta irringar; sedan illuminerar hon sjelf med de

lifligaste färgor Växterna, så at detta Verket blir det nogaste,

accurataste och prägtigaste, som någonsin Botaniquen haft.» En
plansch sändes LiNNÉ som prof jämte löfte, att prinsessan skulle

»till alla delar följa hans upplysningar, correctioner och anvisningar».

Helst såge hon, om han själf, åtföljd af sin son, ville komma till

Carlsruhe, då hon »lofvat H:r Archiatern at bo väl och vackert

och hafva så vackra Tapeter som på Hammarby».

Samma prinsessa hade ock samlat »ett makalöst Museum, som

hon dageligen med all möda completterar». Sverige var dock

däri ej representeradt; »Hennes Höghet äger intet från Sverige,

annat än Nord-Stjernan, som lyser och leder Henne uti hela Ver-

ket, nemligen alle vår förträffelige Nordstjerne-Riddares Skrifter

och Arbeten». Bristerna anmodas LiNNÉ att försöka få afhjälpta

genom hänvändande till konungen. Så skedde ock. Han insände

till Gustaf III ett »underdånigst memorial» med anhållan att

sagda »curieuxista prinsessa i werlden», konungens egen syssling,^

måtte erhålla det hon önskade »af wår allernådigste konung såsom

‘ Framstående orientalist ocli reseskildrare, född 1731, stud. i Upsala

U53, död i Saloniki 1779. Hans intressanta bref äro tryckta (6 delar)

af C. Chr. GjörweIvI<; en del äges ock af Linnean Society. — I ett af deni

omtalar han, huruledes han i Turkiet påträffat en grek, vid namn Demetrios,

hvilken med tillhjälp af Linnés Systema Nattn-ce, ed. VIT., försökte att under-

söka traktens växter. Det befanns, att han varit läkare åt paschan i Egyp-

ten och där sammanträffat med Forskåe, hvilken »inspirerat honom myc-

ken smak för Botaniken och Linn^us och gifvit honom titlarne på haus

böcker, lärt honom lägga in örterna etc.» Med uppriktig sorg mottog han

nu af Björnstähe underrättelsen om såväl Forskåes för 15 år sedan som

biNNÉS nyligen timade död.

^ Denna Linnés uppgift är såtillvida oriktig, som det ej var hon,

ntan hennes gemål, markgrefven Care Fredrik (äfven han en Linnés be-

undrare), som var Gu.STaf iii:S syssling.



allierad». Huruvida detta »memorial» medförde åsyftad verkan,

har ej kunnat utrönas.

Den unga prinsessans entusiasm för naturalhistorien ville ;

Linné pä sitt vanliga sätt belöna. Han öfversände därför till I

henne en afbildning af en ståtlig, förut obeskrifven, exotisk växt,

och hade därtill fogat det namn, som den ännu bär: Carolmea
I

princeps. Glädjen öfver den heder, som •>'>princeps botanicorum^

härigenom visat henne, lade hon oförställdt i dagen i det egen-

händiga bref, som hon (den 7s H75) skyndade att tilLskrifva

honom ^ och hvari hon lofvar att ej öfvergifva det påbörjade ver-

kets fortsättande, fastän det gick långsammare, än både hon och
[

han önskade. Detta oaktadt synas arbetena därpå snart nog '

|

hafva afstannat, förmodligen på grund af de stora kostnader, som
|

det kräfde. Prinsessan afled, 32-årig, 1783 i Paris.
!

Synnerligen verksamma i att främja LiNNÉS planer med hän-

syn till de institutioner, hvilkas föreståndare han var, och hans

öfriga planer för naturvetenskapernas höjande i vårt land voro

några af de män, hvilka under LiNNÉS tid voro Upsala univer-

sitets kanslerer, både furstar och icke-furstar. För grefve Carl
Gyllenborgs kraftiga åtgöranden för att bereda Linné plats så-

som professor i Upsala har förut redogjorts, liksom för om det

kraftiga handtag, han gaf med hänseende till botaniska trädgår-

dens försättande i tidsenligt skick och naturaliemuseets grundläg-

gande. Linné visste också, att han alltid i honom hade att

påräkna ett pålitligt stöd, och det var därför med oro och be-

dröfvelse, som han i april 1746 erfor hans lifsfarliga insjuk-

nande. Gång efter annan meddelade han BÄCK råd beträffande

behandlingen. Tillståndet förvärrades dock; den skref därför

Linné: »Den högste Guden hielpe den ärlige gubben, som giort

alla menniskor så mycket godt. När wår academie blifwer änka,

nog blifwer hon gift, men aldrig får hon Gref Carl i wår tid och

knapt i wåra barns». En månad därefter (den ^^12)

»Med den Store Cancelleren har jag mistat alt för mycket; om jag;

hunne önska Hans manes något godt, jag wet ej, hwad skulle hålla

mig där ifrån.» Honom tillägnade han ock Flora Sueczca, första upp-

lagan under hans lifstid och den andra nära 10 år efter hans död.

Vida mera torde han sig dock hafva känt sig dragen till

friherre (sedan grefve) Anders Johan VON HÖPKEN, med hvil->

1 Finnes i engelsk öfversättning i J. E. Smith A selcctiou of the. Corrc-
|

spondence af LINN^US.



ken han redan under Stockholmsvistelsen statt i liflig förbindelse.

Raskt gick den unge ädlingen fram på .staLsmannabanan — redan

vid 34 års ålder blef han riksråd — men det mellan honom och

Linné knutna bandet af ömsesidig beundran och tillgifvenhet för-

blef orubbadt. Hos den senare stegrades dessa känslor t. o. m, så,

att han bekände, att han nästan ägnat honom en slags helgondyrkan

;

»Herre Gud, om wij hade honom tillCanceller-**^.* Denna hans

Önskan gick 1760 i fullbordan, och LiNNÉ hade dä glädjen

att deltaga i den deputation af Upsala-professorer, som med an-

ledning däraf uppvaktade honom. Huru han sedan, enligt LiNNÉS

uppfattning, skötte detta sitt kall, kan m,an finna redan däraf, att

under hans endast 4-åriga kansleriat Linné till honom dedicerade

ej mindre än trenne af .sina arbeten, nämligen 1761 andra upplagan

af Fauna Suecica^ 17^3 Genera morborum och 1764 Genera planta-

rum ed. VI. Förut hade Philosophia boianica blifvit honom till-

ägnad, och denne gladde sig därvdd åt, »at iag med detta instruc-

tive och undranswärde arbetet far någorlunda följas åt till den

odödeligheten. hwartill det är ämnat. Jag har läsit den igenom,

och nu läser iag åter igen med icke mindre nöije än förundran.

Den korta tid, som HöPKEN innehade kan.sleriatet, omöjlig-

gjorde naturligtvis något mera djupgående ingripande i universi-

tetets angelägenheter. Att LiNNÉ det oaktadt satte honom så högt

såsom kansler, torde därför förnämligast böra tillskrifvas den ifver och

kraft, som han lade i dagen i tvenne frågor, som lågo LiNNÉ sär-

skildt på hjärtat. Den ena af dessa var den förr omtalade, så

retfulla gödselfrågan, hvari han lät Kommer.skollegium veta, att dess

till botaniska trädgården förfång utfärdade bref af den 1762

jfbrer wår tid tillbaka till forna barbariet», hvadan »skammen tyckes

mig wara långt större för dem så tänkt, än skadan för örtegården»

;

den andra rörde LinnéS önskan att, därest han funne sig af öfver-

ansträngning ej kunna så, som han önskade, sköta sin professur, fa

B ’ Bref till Bäck V» ^754 sept. i753*

* .\fven sina andra skrifter plägade Linké sända till Höpkex, och att

kan i denne hade en intresserad läsare, kan man nnna af följande utdrag

ur ett bref den 1760: »Jag har å nyo läsit H. Archiaterns disputation

IJe Oeconomia Natura, och jag har ofta å rad läsit densamma med lika nöije,

förundran och upbyggelse. Större bewijs behöfwes icke at öfwertyga ogud-

achtiga om en Gud, och wackrare Predikan ud detta ämnet gitter ingen

Prest framställa. Jag är så rörd deråth, at iag icke kan och bör underlåta

hetyga min erkiänsamhet för H. Archiaterns höga tänkesätt och mm förun-

dran öfwer et Snille, som så lyckeligen fatUr Naturens underbara ordning.

Rå ordenteligen fölier densamma och så upbyggeligen nyttiar kund-skapen till

uienni.skiors uplysning, öfwertygelse och förbättring.»



öfverlämna densamma åt den, han därtill funne lämpligast. Härom
närmare i det följande. Dessutom kunde det ej annat än smickra
Linné, att det egentligen var han, med hvilken kanslern sam-

rådde i universitetsangelägenheter. De bref, som han med anledning

häraf fick mottaga, genomandades dessutom af HöPKENS »uprick-

tiga och odödeliga erkiäntzla» för all den »ömhet och omsorg»,

som Linné visat en dennes i Upsala studerande son, hvilken han

under en svår sjukdom med framgång vårdade.

Samtidigt som LiNNÉ kände sig uttröttad af professorsgöro-

målen, anförtrodde honom HÖPKEN äfven, att han redan ledsnat vid

kansleriatet. Redanden 1763 skrifver han härom : »Wore alla

H:r Archiaterns Colleger så och lika, mehra ömma om wetten-

skapen än om anläggningar och intriguer, och man å alla sidor

icke handterade med alfware annat än det objectum, hvarför Aca-

demien blifwit uprättat, så at Fäderneslandet hade heder deraf,

ungdomen nytta och förbättring, så wore mig ingenting kiärare

än at lefwa och dö ibland de lärde therstädes. Men en sådan

esprit är icke allmän, och som jag undandrog mig RådsAmbetet

i afsicht at undwika de oordningar, hwilka uprinna och förökas,

tå patriotisme förswunnit, så äger jag hos mig sielf inga skiäl at

förblifwa nu wid et wärck, hwilket tyckes wara af samma smitta

ansatt och förderfwat.» Denna LiNNÉ i förtroende meddelade

afsikt mognade allt mer och mer, så att han, sedan han hela »tiden

bortåht warit uti mit cancellariat brydd med små saker, inweck-

lade uti stora anläggningar», i början af 1764 afsade sig sin för-

troendeplats. Bland »de förmohner och kiäraste förmohner», för-

klarar han, »som mitt cancellariat widhäfta, räknar jag billigt, at

H:r Archiatern lefwat i min tid»; »jag kiänner många feltherrar

och ministrar i werlden, hwilckas namn dö bort, medan H:r Archia-

terns lefwer».

Sedan HÖPKEN dragit sig tillbaka från de politiska och aka-

demiska stridigheterna samt hufvudstadens flärd, fann han det på

sitt kära LFlfåsa »långt roligare stå uti en wrå på parterren, än

synas på theatern». Fortsatt brefväxling med LiNNÉ beredde ho-

nom härunder en kär förströelse genom underrättelser, hvarigenom

han fick »höra något nytt och märkvärdigt uti den lärda werlden».

Hans bref till LiNNÉ hade alltid varit fulla af hjärtlighet, men

under denna tid tyckas de vara det i ännu högre grad än under

stormaktsdagarna. Så t. ex. — för att blott anföra ett par exem-

pel — skrifver han den ^^2 »Jag tackar H;r Archiatern

och Riddaren af alt mit hierta, som intet glömmer mig. Jag weth

inga bref, som jag heldre läser, först emedan de komma ifran en
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god wän, och sedan äro de altid upfylda med alt det, som kan

förnöja, i synnerhet då de angå wettenskaper», och den 1773:

»At få bref ifrån H:r Archiatern är mig en mycket angenäm jul-

klapp, och liknar jag barnen, som önska sig den ofta». Äfven

ett personligt sammanträffande önskar han: »Jag längtar», skrifver

han den 6 Januari 1774, »til Upsala, dock ej för Upsala skuld,

utan blott at äga det nöjet at ännu få tahla med Hrr Archiatern

och nyttia dess upbyggeliga underwisningar, hwilka äro numehra för

mig långt interessantare än alla de rörelser, som den stora werl-

den föreställer, och hvvarigenom man blir öfwertygad, at den största

lycksahlighet är at kunna säga: bene qui latuit.
^

Linnés hjärtevän framför alla andra var, såsom redan an-

tydts, Abraham Bäck. ^ Deras första bekantskap daterar sig

från 1740, då de båda voro sökande till den medicinska profes-

suren, och denna omständighet alstrade, tvärtemot hvad ofta plägar

inträffa, en vänskap, så varm, innerlig och städse ogrumlad, att

motstycken därtill säkerligen äro sällsynta. Deras sant broder-

liga känslor togo sig uttryck på många sätt; ett af dem var

det, som LiNNÉ själf 1774 med följande ord omtalar: »Hwar
gång han wistades i Stockholm, i all sin tid, bodde han hos sin

bäste och trognaste wän, Archiater BÄCK, som hos sin köttslige

Broder.» Kvällarna och en stor del af nätterna tillbragtes då

under förtroligt, både allvarligt och skämtsamt samspråk, och här-

igenom blefvo Stockholmsbesöken för Linné uppfriskande afbrott i

det sträfsamma arbetet, så att han sedan kunde skrifva: »alt sedan

jag war i Stockholm, har jag warit munter, kunnat arbeta och warit

flink; för uht gick jag nedslagen, melancholisk, kunne intet göra

någonting.» Men också hade han, då han lämnade sin värd, ho-

nom att tacka »för god fägnad, för hus och säng, mat och dryck,

för godt prat och all uprichtig wänskap».^ Och Bäck beredde

dessa besök ett sådant nöje, att han gärna försökte locka LinnÉ
till snar återkomst.

^

^ Lycklig är deu, som lefver i det fördolda. — Ofvan anförda citat äro

hämtade ur Höpkens bref till Linné, som ägas af Linnean Society; äfven

äro de tryckta i Riksrådet grefve AndERS Johan von HÖPKENS skrifter,

utgifna af Care SiefversTOLPE.
^ Född i Söderhamn 1713, med. doktor 1740, död i Stockholm 1795.

* Bref till BÄCK -*/« 1751 och sept. 1753.
* »Tyst för Gud skull», skrifver Linné

''“/s ^754 anledning af en

sådan uppmaning, »tala ej om någon Stockholms resa. Min Hustru har hand-

lat upp mer än ett par tusende daler på marknaden, i lin och lint\’g, klä-
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Det var emellertid ej blott genom dessa personliga samman-
träffanden, som den vänskapsfiilla förbindelsen emellan dem under-
hölls, utan fastmer förnämligast genom den förtroliga korrespon-

dens, som de under 35 är förde och hvari de oförbehållsamt an-

förtrodde hvarandra glädje och sorg, hopp och fruktan, åsikter och
önskningar. Häri redogjorde de för sina planer och arbeten, in-

hämtade råd och upplysningar, utbytte åsikter i vetenskapliga frå-

gor och om dagens händelser — allt under det att brefven genom-
andades af det varmaste intresse för hvarandras väl och ve. Dessa ^

utgöra därför en ej oviktig källa för kännedomen om Linnés lif,

både hans vetenskapliga verksamhet och privata förhållanden. Vissa

tider återkommo de så regelbundet, att öfverenskommelse synes

varit träffad om brefskrifning på bestämda dagar. Att dessa en

väns förtroliga meddelanden till en vän tidtals hade äfven ett

annat ändamål, framgår däraf, att de då helt och hållet eller del-
,

vis skrefvos på latin, tvifvelsutan för öfning i detta språks använ-

dande, ehuru brådskan ej medgaf utfunderande af förstklassiga ut-

tryck samt stundom vållade, att svenska ord slungades in midt i

latinet.

Då vi nu gå att något litet redogöra för en del af dessa

LiNNÉ-brefs innehåll, är det nödigt att först erinra därom, att det X
mesta af det, som berör medicinska och naturvetenskapliga spörs-

mål, liksom ock det, som står i samband med en del forsknings-

resor, redan i det föregående blifvit omtaladt. Dessutom finnas

kortare meddelanden om nyare naturvetenskapliga undersökningar,

t. ex. om trädens knoppar, nattetid doftande blommor, gränserna

mellan djur- och växtriket^ m. m., men närmare redogörelse här-

för torde här icke vara på sin plats. Hvad nu kommer att om-

nämnas, är därför endast sådant, som visar det innerliga person-

liga förhållande, hvari dessa män stodo till hvarandra.

I början af deras bekantskap saknade BÄCK all fast anställ-

ning, och att han måtte erhålla en sådan, var LiNNÉS lifligaste

önskan. Att han ej lyckades få honom utnämnd till medicine

adjunkt i Upsala, är förut (del. II s. 141) omtaladt. BÄCK be-

der för sig, barn och alt folket. Komma till Stockholm med tom pung och

stanna i slottscancelliet woro miserabelt nog för en riddare.»

^ Man känner f. n. ungefär 520 bref från Linné till Bäck, men måuga

hafva uppenbarligen gått förlorade. Däremot saknas, förunderligt nog, i Lin-

nés brefsamling alla bref från Bäck (utom 15 från början af 1740-talet),

förmodligen hafva de efter Linnés död återlämnats och blifvit förstörda.

® »Herre Gud, gräntsa icke Regmim Animale och Vegeiabile nära intill

hwar andra, att wi måste snart hafw^e nya landtmätare, som giöra gräntseskil-

naden» (den *7,^ 1746).
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fann sig då på utländsk resa, hvarifrån han hemkom 1745 och

blef genast assessor i Collegium medicum. Ar 1748 fick han

»kiöpa sig till en hofmedici beställning för 14,000 dir; det kostar på

för mycket», tyckte LiNNÉ (^^12)’ ^^det grämer mig och hela är-

bara werlden». Följande år blef han lifmedikus och 1752 praeses

i Collegium medicum, hvilken utnämning LiNNÉ med otålighet

motsåg och lofvade (^Vio ^752)? då underrättelse därom ingått, i

glädjen »därföre bryta halsen af några Bouteiller win och dricka

något med, fast det skulle kosta en migraine».

Bäcks befattning såsom tjänstgörande lifmedikus vid hofvet

gjorde honom till en själfskrifven och ofta anlitad mellanhand, då

det gällde de kungligas naturaliesamlingar eller Linnés vistande

på Drottningholm och Ulriksdal. Härvid fordrades det en viss

skicklighet att kunna sammanjämka särskildt LoviSA ULRIKAS
ifver att få nyförvärfvade samlingar af LinnÉ snart granskade och

inrangerade med dennes önskningar att slippa försumma sina tjänste-

göromål eller att få sköta sin hälsa. Det lyckades dock alltid för

Bäck att få allt arrangeradt efter LiNNÉs önskan, och vid under-

rättelsen härom kunde LiNNÉ utbrista: »tack, M. K. Bror, som

täckes uplyfta mig i tredie himmelen. Min K. Brors predikan

har mer tröstat mig än mången capellans en syndare, som gått

till döden» — eller annat i liknande tonart.

Andra uppdrag, som BÄCK för LiNNÉS räkning fick fullgöra

vid hofvet, hade sin rot i den senares önskan att hos de kungliga

personerna underhålla intresset för naturens studium. Detta kunde

ske genom meddelanden rörande märkligare naturföreteelser, och

en sådan var t. ex. den nyss uppdagade ståndarrörelsen hos Ber-

bei'is. Bäck uppmanades visa Deras Majestäter, huruledes dessa

ståndare, då de beröras med en nål, »draga sig tillsammans, på

samma sätt som när H:r Archiatern kienner pulsen på en fröken

äfter Paracfxsi method», och frömjölet därigenom öfverföres till

märket. » Vide et obstupescash [Se och häpna 1]

Af och till innehålla ock brefven andra uppdrag af den mest

växlande art. Än är det fråga om boldån eller köp af talg; än

om värfvande af ryttare, som LiNNÉ var skyldig att hålla än

skall Bäck skaffa uppgift på priset å råg, korn och förtent bleck

till taktäckning på »min backstuga» (museet vid Hammarby); än

^ Anskaffande af sådana var förenadt med både besvär och kostnad.

Linné hade lyckats få tvenne, men efter några dagar kom beträffande den

ene »ordres, att han skulle tillbakas till fabriquerna, då jag förlorade på ho-

nom 150 dir»; den andre befanns vid besiktningen hafva »slitit spö och änte-

ligen blifwit bortkiörd fi'ån krigstienst».
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i Stockholm skaffa plats åt LiNNÉS vagn, så att den ej måtte
behöfva stå på gatan; än tillvarataga en på Drottningholm kvar-

glömd, vacker Htbiscus, som drottningen egenhändigt lämnat ho-

nom o. s. V. — En verklig vänskapstjänst gjorde han, då han
lagade så, att Linné undgick chikan och obehag, därför att denne
kommit att lägga en lapp rörande privatsaker i ett korrektur, som
skulle gå som fribref. Detta upptäcktes och »controlleuren på
posten giorde där på tahl». BÄCK lyckades emellertid öfvertyga

statssekreteraren KlinckowstrÖM, att detta »skedt af konfusion

och ej af malice». LiNNÉS glädje blef stor, men tillika förklarade

han i bref (den i 753 )
till Bäck, att »jag törs nu aldrig skrifwa

något frijbref mera till K. Br.; aldrig skall man mera taga mig på

qwickan; tak för hielpen; man kan ofta af lapprij blifwa utskiämd».

Särskildt intresse lade LiNNÉ i dagen för BÄCKS husliga

förhållanden, och stor blef därför hans glädje, då han från Stock-

holm (antagligen i början af febr. 1751) mottog budskap om sin

väns förlofning med en »fröken H.». Han skyndade att frambära

hjärtliga lyckönskningar till honom och hans »jungfru brud», men
»den säkra underrättelsen» befanns snart vara endast tomt prat.

Först mot slutet af 1754 ingick nämligen BÄCK förlofning med
Anna Charlotta. Adlerberg,^ hvarefter bröllopet firades den \

20 mars följande år. LiNNÉ kunde ej vara närvarande, utan tänkte

i sitt hem fira dagen, »men Apothecaren [D. W. BöTTIGER] öfwer-

wan mig och giorde en ståtelig collation, då wij där drucko skålarne

ståteligen; och jag slog mig lös, at jag på många åhr ej warit så

nögd, och swor på at jag ej reste hem, för än Brudgummen reste

med sin brud, at min hustru trodde jag ej wille resa hem den

natten med henne, som dock skedde kl. i».^ Kort därefter fick

han glädjen att mottaga de nygifta i sitt hem, och så ifrig var

han att få se »en så söt, skiön och kiär fru», att han nödvändigt

ville gå de resande till mötes på Stockholmsvägen.

Denna förändring i BÄCKS lefnadsomständigheter rubbade in-

tet i de gamla vännernas inbördes förhållanden. Redan före bröl-

lopet hade LiNNÉ betingat sig, »at nådiga fruen ej sågo surt på

mig, då jag kommer at dricka the bittida om morgonen eller sent

på aftonen uppehöllo m. k. Br. med mönstrande af örter, när n.

fruen woro sömnig och wille hafwa sin Herre till sängs». Under

Stockholmsbesöken fick han fortfarande åtnjuta »gunst, wälfägnad

och logement» hos BÄCK och hans fru, som han snart fick kalla

^ Född 1737, dotter af kammarherren OnoF Adlerberg ocli Anna

Sophia Gyeeenborg.
- Bref till Bäck -'/j i 754 -
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»nådig syster». Det var därföre för honom ett den bittra sorgens

budskap, då underrättelse kom om hennes den 24 febr. 1767

timade död; i ett långt, hjärtevarmt bref gaf han sina känslor luft

och sökte skänka tröst åt den djupt bedröfvade maken.

Tillgifvenheten för föräldrarne öfverflyttades ock på barnen.

Då det första föddes, bjöds Linné till fadder, hvarpå han en-

ligt dåtidens siratliga skrifsätt (den 1 757) svarade: »Då Wälb.

H:r Archiatren täckts räkna mig ibland de hederlige witnen till

sin kiäraste Dotters döpelse acht, har skedt mig en besynnerlig

ähra
;
och önskar intet mer än någonsin wara i stånd att tiena en

,, så wälkommen giäst; försäkrar mig ock städse skola taga upriktig

i'’ dehl i hwad öde werlden den lilla fröken täckes tillägga.
»

^ I

flera följande bref sändas sedan helsningar till »sötungen» eller

»lilla hjertungen», men glädjen blef ej lång. Redan följande år

skref han ett varmt tröstebref (den emedan den »wackraste

f.
blomma, ljufwaste dotter, föräldrarnes hopp och glädje» slutat sitt

*

* korta jordelif.

Bland de öfriga barnen var företrädesvis den 1760 födde sonen,

hvilkens utveckling han med aldrig slappnande intresse följde, men
också bar denne hans eget med fadrens förenade namn: Carl
Abraham. Mycket snart börja i brefven finnas hälsningar till

»lille bror BÄCK» eller »lille archiatren», och då tiden var där-

till inne, var det Linné, som till hans informator utsåg sin lär-

r junge D. H. SÖDERBERG. Under en hel månad vistades därefter

denne och »M. K. B:rs artige son» hos Linné dels i Upsala,

dels på Hammarby, och det var endast motvilligt, som denne

»efter befallning måste, ehuru nödigt, återställa honom till sin

;
älskade fader». Han beklagade, att, som hans hustru var bortrest,

»lille archiatren» fått »hålla sträng diaet», ehuru »icke aldeles på

^ t watn och bröd, utan endast catholisk fasta», men tröstade sig

med att »flera hafwa creverat af för mycken mat hos Arch. BÄCK,
än af för liten mat hos mig». F. ö. hoppades han, att detta besök

ej varit utan gagn; »jag tycker mig se mera karlachtighet hos

V honom redan och hurtighet». Kärlek till naturalhistorien hade
* han ock sökt inplantera, och denna sökte han sedan vidmakthålla

[jC genom skänker af växter och snäckor samt genom uppmaningar

* På samma ceremoniösa sätt underrättas den
®/i

I754 Bäck, att han
' blifvit skrifven som fadder till Linnés son Johannes, »om liwilken jag wörd-

; samast anhåller, att, om Gud skulle kalla mig uti hans omyndige åhr, som
äfter all aparence sker, H;r Archiatren täckes se äfter, huru han upfödes till

€n ärlig man, där han sielf får lefwa».

Linné. II. 21
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till flitigt studerande i det vackra herbarium, hvaraf han redan

var i besittning.

Med glädjen öfver att sålunda hafva fått sig anförtrodd vår-

den om >'>parentis optimi imago'}> blandade sig dock en skärande

ton af oro och bekymmer. Han tror sig nämligen finna, att gossen

»war wuxen för hectique» — antagligen ett arf efter hans däri

aflidna moder. Gång på gång framläggas därför i brefven råd

angående dieten och öfrig skötsel, och oron ökas allt mer och

mer. »Ach, Gud nåde mig för lille Broder Bäck», heter det den

4 sept. 1772, »jag hade hoppats få i honom en kiär discipel och

att visa på honom den wänskap, jag är skyldig hans artige Hrr Fa-

der.» Han hade kunnat tillägga ännu något mera: uppenbart är

nämligen, att han närde en önskan, att en telning af Linnéiska

stammen skulle inympas på den Bäckska, ty i brefven förekomma

ej allenast speciella hälsningar till »lille Archiatren från mig och

Sophia LinN-^EA», utan ock öppenhjärtigt uttalande, att »min

Sophia längtar efter sin fästman». — Det dröjde ej länge, innan

dennes tillstånd genom inträdande blodspottning ytterligare förvär-

rats, och på Linnés tillrådan företogs då under tillsyn af S. A. He-
din, som själf ansåg sig genom ridning fram och tillbaka mellan

Upsala och Skåne hafva blifvit botad från samma sjukdom, en längre

sådan färd. Allt var dock förgäfves; den 17 nov. 1776 slutade

den förhoppningsfulle ynglingen sina dagar. Linné befann sig

då till följd af upprepade slagattacker i ett tillstånd af nästan

fullständig apati, men då den bedröfvade fadern (den ^^5) niedde-

lade sorgebudet i ett bref, hvari bland annat hette: »Huru högt

jag hade önskat få fägna Min k:ste H:r Broder i stället för at bedröfva

en Vän, som tager öm del i alt hvad mig rörer! Men Gud haf-

ver annat beslutit och velat upplösa mer än hälften af de banden,

som hålla mig vid det jordiska», — så väcktes hos LiNNÉ åter

behofvet att för sin hjärtevän uttrycka sitt deltagande. Men detta

blef föga annat än ett försök att afskrifva BÄCKS egna ord, och

detta lyckades endast mycket ofullständigt, med många skriffel, hvar-

till fogades en del om full förvirring vittnande ord, bland hvilka

dock »lef wähl, jag är Brors, Bror är min» framblänka såsom ett

varmt, sista farväl till den trofaste, innerligt älskade vännen.^

Äfven de öfriga BÄCKska barnen ägnade han en orolig upp-

märksamhet. Upprepade gånger påyrkar han deras besök på Ham-

marby för att kunna »på den menlösa landsbygden hos mig hämta

^ Detta Linnés sista bref, dateradt »A. 5 Dec. I756»(!) nied utanskrift

till »M:sr Abrah. Brach», blef ej afsäudt, utan påträffades efter Linnés död

bland hans papper, då det af sonen till Bäck öfverlämnades.
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luft»; »lätt de stackars små, som hafwa ingen’ moder, få roa sig

,
med mine flickor öfwer den wackrasta sommaren»; »låt dem

wädras, ty de blifwa alt för ienellce et ienerce [spensliga och klena],

så att de sedan intet tola något, ej sjelfwa injtirias aerisy) [den

hårda luften].^ I hvad mån LiNNÉS råd lyddes, kan nu ej af-

göras, men BÄCK hade verkligen den glädjen att före sin död se

tvenne af dem vuxna och gifta.
^

Den gästfrihet, som, enligt hvad ofvan visats, af BÄCK utöf-

vades mot LiNNÉ, sträckte sig — ehuru ej så ofta — äfven till

familjens öfriga medlemmar, så att anledningar saknades ej att

sända »oändelig tacksäjelse från mig, hustru och barn för så

hederlig wälfägnad, utom nöje, ro och förtroende».^ Angående

en sådan resa (1769) må ur brefven hämtas följande detaljer:

» Öfwermåttan tack. Min hiertans Broder, som will hysa mig . . .

Redan hade jag öfwertalt Min Hustru att blifwa hemma, men

hon ref ifrån mig M. K. Brors bref, och då sade [hon], att hon

skall föllia med, äfter M. K. Br. så gunstigt inviterar henne . . .

Råder jag, så komma wij till Stockholm tisdags afton; råder hon

om onsdags afton. Få se, hwem som råder mäst.»^ •—
[Efter hemkomsten] »Sedan wij länge wäntat på hästar i Rotebro,

sofwit på Märsta öfwer natten, spisat middag hos Wallerius,
kommo wij hem i går klåckan 3 och sitta nu i ro och påminna

oss min k. Broders wälfägnad, beswär af oss och besynnerligen

Min k. Broders oförändrade wänskap i så många åhr tillbakes,

som i desse tider är så rar, att hon sällan hinner någre åhr hos

andra, men aldrig till grå håren. Jag och min qwinna aflägga

därföre all den wördsammaste tacksäjelse, som någon sin af oss

kan uptänkas. Wi hafwa stormat M. K. Br:s hus och turberat

Edra circlar.

»

Ännu en annan Stockholmsfärd torde här böra omtalas, då

den ger en liten inblick i Linnéiska hemmet och tillika kan tjäna

som en tidsbild. BÄCK hade 1772 inbjudit fru LiNNÉ med döttrar

att åse högtidligheterna vid Gustaf III:s kröning; resultatet blef, att

de »blefvvo enthusiasmerade» och att LiNNÉ »sökte fåfängt afråda

dem». Hvad sedan skedde, framgår af följande bref-utdrag:

Den • »Här har warit ioo:de resolutioner om resan till
I /o

! V: Croningen, nu med, nu mot. Nu hafwa alla mine flickor åstundat

^ Bref till Bäck A ^ 772 .
nu^rs 1774.

^ Anna Sophia, gift med kanslirådet Ars. Ihre; Emerentia Maria,

g. ni. bofrättsrådet grefve A. P'. Oxenstierna.
'' Bref 1766.
* Därom lämna brefven ingen upplysning.

/
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resa, nu ingenthera. I går blef resolution, att de måste resa.

Har Min H. Bror åstundat inquartering, så kommer den nu, näml.

I. Fru Linné, 2. Mademoisell Lovisa, 3. Mademoisell Sara
Stina, 4. Mademoisell Sophia. Men Fru Bergencrantz med
sin dotter rustar på Hammarby med sitt hushåld, som sedt Stock-

holm för ut, och jag i Upsala med mitt pedanterie går som Myran
med sitt barr. Jag hade hierteligen gierna welat kommit med, men

3 disputasser, i oration, i ny syssla, i promotionsprograme, 3 lec-

tiones cursorice et 600 alia hindra mig, men giör mig helt wiss, att

Min k. Broder hälsar på mig sista gången . . . Mina resa om Tis-

dagen, tänka blifwa qware till Måndags äftermiddagen; de komma
näppeligen fram förstå dagen, det jag kan tro. Jag hisnar för alt

beswär, som de giöra så länge och så många på en gång. Lef

säll, drag Edert kors med tolamod, då min k. Bror finner, hwad

beswär många Quinfolk kunna giöra.

—

Den »Innan detta

framkommer, lärer Min H:r Broder fått sin beswärsama inquar-

tering. Hans Maj:t kan ej sakna en Myra uti en så stor och

lysande werld ... Nu rägnar här helt lätt guld, hade ej detta regnet

kommit, hade man fruchtat total misswäxt, som nu man hoppas

kunna undwika. Wåra Stockholms pullor med flere lära ej tycka

om detta regnet i deras puder ... Jag tycker [mig] se min Hustru ^

på wägen i öpen wagn ångra sin resa, till des hon kommer fram.»

— Den Yg : »Nu för en timme sedan hemkommo mina, hustru

och döttrar, som så månge, så länge, så beswärligt giästat M.

K. B. . . . De hafwa sedt så mycket wackert och åtniutit så myc-

ket godt hos M. H. Br., att de praetendera det samma af mig,

liksom en stadgad lag af M. K. Br. . . . Tack än en gång för

långsama giästningen, mycket beswär och kostnad. De glömma

det aldrig i sin tid, ej heller jag på mine korte dagar.»

Liksom BÄCK längtade efter LiNNÉS besök, längtade denne

efter BÄCKS, hvadan brefven nästan öfverflöda af — vanligen

skämtsamma — inbjudningar till denne att komma till Upsala

eller Hammarby. Så uppmanas han en gång (d. 1750) att stiga

»från himlen [hofvet] neder till oss, som bo på jorden, men då

måste M. Br. icke taga Guda magen med sig, utan lefwa tarfwe-

ligit med strömming och wälling», hvartill fogas tillsägelse att kom-

ma i god tid, emedan »wij wänta ej med maten öfwer half ett;

ty bör M. Br. ej sorra [surra, rumla] förlänge i Märstad». Hög-

tidligare låter inbjudningen den 6 juli 1759, då LiNNÉ var rektor:

“ Som resan skedde med egna hästar, sände Linné i förväg till Bäck

» 3 fästingar och en säck med hö» samt Yj tunna hafre.
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»När M. Br, tröttnar wid för goda dagar, så kom äfter lofwen

till mig och wistas några dagar i mitt rike. Där skall Br. få sitta

näst höger med Hans Magnificence, som omgifwes med sitt lif-

gardie af 6 personer [vaktdrängar] och en general wachtmästare

;

min statssecreterare tager dagel. mine order; 2:ne general adju-

tanter, kallade cursorer, se på min wink och fatta ordres, min

armé till fot äro flere tusende örter, och till häst äller watn flera

än någon potentats; deputerade från hela wärden wisa sig dage-

ligen uti paradereplatsen och audiencet, kalladt trägården, för

mine ögon. jag skipar rätt och orätt och fruktar för ingen mer

än min Canceller. Min Br. skall finna, att han går långt säkrare

hos mig ibland alla ormarne i cabbinettet, än ibland de skiönaste

swäner i hofwet. wij skola drifwa de aldra starkaste statsaffairer

ibland örternes Monarchie och insecternes politica, utan minsta

äfwentyr. men det praecaverar jag, att m. Br. lefwer intet hos mig

som Troglodyt, utan lägger sig kl. g och upstiger kl. 4, att M.

Br. lefwer modice, det är nyktert, aldrig äter utan hungrig, och

dä fast mat, som ej klebbar magen. Fruen tager M. Br. sielf

med sig, ty jag består alt annat äfter 94 åhrs stat.» — Såsom

lockmedel framhöllos botaniska trädgården, de botaniska exkursio-

nerna (särskildt den långa till Jumkil), under arbete varande skrifter

m. m., hvaraf den slutsatsen kan dragas, att BÄCKS Upsalabesök

voro »ej kun til Lyst», utan t. o. m. så fulla af arbete, att LiNNÉ

ansåg sig böra på förhand »accordera, att M. Br. intet studerar

allwarsamt från morgon till afton, som sist skedde».

Ju mera åren tilltogo och LiNNÉS krafter aftogo, dess lifligarc

blefvo önskningarna, dess tätare och innerligare uppmaningarna,

att Bäck skulle komma till Hammarby. »Rättnu», skrifver han

t. ex. den 1770, »slutas terminen, näml. till Midsommar; jag

längtar, att M. K. Br. honorerar sin obligation, ty jag kan ej

längre wänta. En ärlig karl håller sin ord, blif intet bedragare

på ålderdomen. . . . Smaka hos mig det menlösa landets nöje. . . .

Lätt mig wetta, huru snart jag får wänta den hugnaden på min

ålderdom». Alltför ofta var dock BÄCK af tjänsteåligganden hin-

drad att infinna sig, och äfven dä han lofvade komma, vågade ej

Linné rätt lita därpå. »Att M. K. Br. skulle villia se mig mera

på Hammarby», skref han därför den i775> »trodde jag ej

wara alware; tror ej ännu, för än jag ser det, ty M. K. Br. har

så wankelordigt lofwat. Sker det ock ej nu, så wet Gud, om det

någonsin [sker].» Men det skedde, och detta blef tillika ett af-

skedsbesök.. De gamla, trofasta vännerna sågo då hvarandra för

sista gången.
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Bland LiNNÉS under studentåren förvärfvade vänner märka
vi tvenne framstående män, med hvilka han alltjämt kände sig för-

enad genom band, som först sletos af döden. Bägge hade de af

studenten LlNN^US blifvit upptända af kärlek till naturforskning,

och intresset härför slocknade hos dem aldrig, fastän de snart nog
leddes in på andra banor. Bägge blefvo nämligen chefer inom
kyrkan, och bägge spelade en icke obetydlig roll under Frihetstidens

partistrider. Dessa män voro JOHAN Brovallius och Carl
Fredrik Mennander. ^

I det föregående^ har antydts, hvilket bestämmande infly-

tande Brovallius hade på Linnés lefnadsöden; uppenbart är

ock, att Linné å sin sida spelade en ej mindre rol med hänsyn

till Brovallii. Följande sin lärares föredöme, företog han 1735 och

1736 vidsträckta naturvetenskapliga resor i Dalarna, och genom
sin 1737 utgifna skrift: Tankar' öfver Historien natu 7'alis nytta vid

ungdomens uppfostring och undervisning ^
sökte han främja naturens

studium i vårt land. Närmaste följden häraf blef, att han i no- '

vember s. å. oförmodadt utnämndes till physices professor; och

genom undervisning och talrika skrifter var han sedan så verk-

sam, att han »upplifvade på en gång studium physieum, som var

förut dödt vid Abo akademi». Sin kärlek till naturalhistorien be- n

höll han ock oförminskad, äfven sedan han 1746 blifvit teologie pro-
o

fessor samt 1749 biskop i Abo och såsom sådan utöfvade en

rastlös verksamhet, som gjorde honom allmänt aktad och omtyckt

inom stiftet. Särskildt var det mineralogien, som han älskade.

Såsom biskop såg man t. ex. honom ifrigt sysselsatt med ord-

nandet af en åt universitetet förvärfvad mineralsamling, och han

hoppades då snart få färdiga tvenne delar af ett större v^erk : Mu- .

seum Aboense, omfattande »jordarter och enkla stenarne», hvari

han ej ville okritiskt stödja sig på LiNNÉS skrifter, utan på själf-

ständiga studier. »Jag har erkent och erkenner Bror för mästare

i både Botanique och Zoologie», yttrade han i bref den “”/g i 755 > ^

»och [har] skrifwet blindt under alt, det Bror säger, men in mine-

ralogicis aliquid et mihi vindico [behåller jag äfven något åt mig

sjelfj», . . . fastän jag icke ser mig utwäg at i Mineralogien prse- *

stera just så mycket, som min k. Bror i Botaniquen.»

^ Om deras lefnad och verksamhet hänvisas till Biografiskt Lexicon och ^

till O. Hjs;i<T, Naturhistorien i Ftnland. -X

' Del. I s. 16 1 och 192. V
® Öfversattes på latin och utgafs i Leijden af Linné i förening med

hans Critica botanica.

‘ JOH. FrosTERUS i M?iemosyne 1S20 p. 25g. ^



Det är förnämligast tvenne under BrOVALLII Abo-tid utgifna

skrifter, som göra, att han bland den stora skaran af LiNNÉs vän-

ner här bör särskildt omtalas. I den ena af dessa uppträder han

nämligen såsom en både kunnig och fyndig kämpe för LiNNÉS

nya åsikter inom botaniken; i den andra åter söker han i viss

mån att bekämpa meningar, som hyllades af hans gamle vän och

» lärare. Må vi därför^här kasta en blick på dessa, i olika riktning

gående stridsskrifter!

Johan Brovallius.

Efter original af J. G. Geibel 1754, tillhörigt lektor A. W. Frosterus i Borgå.

En motståndare mot LiNNÉS nya system och hans nya, i

Fundamenta botanica uttalade principer hafva vi redan lärt känna

i Petersburger-botanisten J. G. SlEGESBECK. Då denne, oaktadt

de af andra gifna vederläggningarne,^ fortsatte sina angrepp, bestred

den enligt hans förmenande oanständiga läran om växternas sexuali-

tet samt fördömde hans system, särskildt därför att denna »dunkla

och förvirrade methodus sexualis» till en stor del grundade sig

T. ex. i Hamburg, gel, Bcricht. 1^38 s. 476.1
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endast på några »med våra ögon icke förnimbara småting eller

t. o. m. på alldeles osäkra ting», så var det Brovallius, som
upptog den kastade stridshandsken. I sin Examen Epicriseos m
Systema plantarum sexitale cl. LiNNyEl^ vederläde han på ett öfver-

tygande sätt SlEGESBECKS påståenden och framhöll träffande, att

den anmärkning, som kan göras mot LiNNÉS sexualsystem, att

det inom samma klass sammanför sinsemellan vidt skilda väx-

ter, är en sådan, som måste drabba hvarje artificiellt system, och

som ej kan undvikas, förrän ett verkligen naturligt blifvit upptäckt.

F. ö. innefattade LiNNÉS sexualsystem flera fullt naturliga

klasser, än något annat dittills framstäldt. Äfven de satser i

Fundamenta botamca.^ som SlEGESBECK förklarade »synas strida

emot sunda botaniska principer, ja t. o. m. mot direkta iaktta-

gelser», blefvo med goda skäl försvarade. Någon replik på denna

Brovallii skrift afhördes ej, fastän hans motståndare fortfarande

envist fasthöll sina åsikter.

Den ‘andra, ofvan antydda stridsskriften stod i samband med
den i meldlet af 1700-talet lifliga striden om »vattuminskningen»^

hvilken inleddes genom And. Celsii afhandling i Vet. Akadrs

handlingar 1743: Anmärkning om vatnets förminskande så i Oster-

sidn som Westerhafuet.'^ De däri uttalade åsikterna vunno många \

anhängare, och O. VON Dalin tillämpade desamma vid tidberäk-

ningen i sin svenska historia. Som åtskilliga på grund häraf ut-

talade sig nedsättande om bibeln, och då prästerskapet befarade

fullständigt förnekande af hela den heliga skrifts trovärdighet, om de

lärde skulle komma att förklara jorden vara äldre, än den enligt

en bokstaflig tolkning af bibelns ord ansetts vara, afgaf detsamma

vid 1747 års riksdag ett af biskop Rhyzelius författadt »proto-

collsutdrag» eller betänkande, hvari vattuminskningsläran ogilla-

des. Detta upptogs sedan till vederläggning af Dalin, och da

ingen annan uppträdde mot honom, kände sig BrovalliuS så

mycket mer manad därtill, som han länge gjort observationer,

som syntes honom strida mot Celsii påståenden. Han hade näm-

ligen funnit mycket gamla träd nära hafsstränderna, hvilka, om

Celsii beräkningar voro riktiga, borde hafva grott och uppvuxit

flera fot under vattenytan. Likaledes borde grunden till flera gamla

byggnader hafva blifvit lagd ute i hafvet o. s. v. Detta hade

han ock 1747 vid nedläggandet af presidiet i Vetenskapsakademien

* Jfr del. I s. 245 och 272.

^ CeIwSIUS ansåg på grund af sina iakttagelser, »at på 100 år hafsvatnet

affallit 45 Germ. tura eller 9 qvarter, sora gör närmast en half wärktuni om

året».
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framhållit, på samma gång som han »warnade för många skäl

skull för att antaga denna meningen» [om vattuminskning]. Han
hade då ock den tillfredsställelsen, att »alla de närwarande gofwo

mig bifall, convincerade af de andragne raisonerne».

^

Bland dem, som ställde sig på Celsii sida, var LiNNÉ, såsom

framgår redan af hans promotionstal 1753 de Telluris habitabilis

incr€7nento samt sedan af flera andra arbeten. Brovallii skrift.

Betänkande om Vatiu-minskningen, höll han därför redan på förhand

för misslyckad och ansåg den framdeles skola få många motstån-

dare, fastän ingen nu vågade utsätta sig för »de teologiska åsk-

viggarna».^ Naturligtvis måste den äfven innehålla polemik mot

Linnés åsikter, och man har därför antagit, att »det goda för-

hållandet mellan LiNNÉ och Brovallius icke varit af någon

långvarighet».^ Så blef dock ingalunda förhållandet; tvärtom gifva

den senares bref^ under denna tid ett ojäfaktigt vittnesbörd om
ett vänskapsförhållande, så innerligt, att det snarast kan väcka

förvåning. Det vill t. o. m. synas, som om LiNNÉ blifvit något

vacklande i sin tro eller åtminstone ansett vattuminsknings-teorien

behöfva ytterligare från olika synpunkter skärskådas. Synnerligen

anmärkningsvärdt är ett Brovallii bref till LiNNÉ den i755>

hvari det bland annat heter: »Nu fägnar det mig högel., at min

Bror icke giör wattuminskningen till sin sak; och kan jag säga,

jag håller alt annat i detta ärendet för ringa emot at behålla m.

k. Brors wänskap. Derföre will jag ock bedia min Bror, at innan

Betänkandet tryckes, läsa det igenom med tålamod och å sido sätt-

jande af de tankar, min Bror tillförene haft, samt, om något råkas,

som tyckes behöfwa lindring i ordalag, eller som k. Bror finner

sig stötter af, då gifwa mig det wid handen, så skall det till nöie

blifwa hulpit. Jag tillstår, jag måst gå k. Bror litet nära i den

saken, som angår jordens yttre skorpa och lithogenesin, efter

min Bror combinerat detta med vattuminskningen, men jag hop-

pas i den delen äga i Bror en sådan adve7'sarius [motståndare],

som jag i sielfwa piecen skrifvvit . . . Si, så stort förtroende har jag

till min Brors wenskap och owäldiga nit för sanningen, at jag ock

‘ Vid sammanträdet i Vet. Akad. den 1748 vägrades intagande i

Handlingarne af en uppsats af P. Kalm om »vatnets aftagande i Vestersiön»,

»i .synnerhet som den saken angående vatnets aftagande vore mycket oviss

och hittills utan grundade skäl antagen». (Vet. Ak. protok.)

® Bref till Bäck den
'/d

I755-

® O. HjELT, Naturhist. studmm i Finland s. 103 .

* Linnés bref till Brovallius, hvilka säkerligen innehöllo mycket af

värde för kännedomen om den förres lefnadshistoria, äro beklagligtvis för-

komna; antagligen blefvo de förstörda i Åbo brand 1827.
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ej har betänkande wid at giöra min Bror till domare i sin ägen
sak.» — Huruvida eller i hvad mån Linné villfor den gamle
vännens begäran, torde nu vara omöjligt att afgöra. Några få måna-
der därefter tillhörde BroVALLIUS ej mer de lefvandes antal. Efter

genomläsningen af hans skrift förklarade emellertid Linné: »s.

Brovallius har och får rätt i sitt om watnminskningen, så länge

inga törs swara, men mins mine ord, att han tappar om några
åhr.»^ Men hans minne blomstrar ännu i det af Linné namn-
gifna växtsläktet Brovallia.^

Den andre af LiNNÉS ofvan omnämnda studentkamrater, C.

^ Bref till P. J. Bergius (utan datum) 1755.
- I ett bref från Linné d. y. till Bäck (utan dat. 1778; uppgifves, att

»min s. Far talte ofta sielf om Brovallia, som med blomman skulle liknadt

hans physiognomie, at le under lugg». Tillika antyder han ock, att namnen
på detta släktes då kända tre arter humilis, .elata och alicnata gifvits med hän-

syn till förändringar under årens lopp i Brovaeeii karaktär. Detta har

sedan (1801) utförligare omtalats af J. Beckmann i hans Lexicon Botanicum,

med uppgift att därmed afsågs, att Brovaeeius i sina yngre år var anspråks-

lös och karaktärsfast (bene inoraUis), som biskop mer och mer högfärdig

samt under diskursionen om vattuminskningen nästan stupid. Sedermera
har detta af andra författare ändrats så, att man först blott kände en art,

demissa, så kallad med hänsyn till B:s i början »mycket krypande sätt». Då
han som biskop »visade sig mycket stolt», benämndes en nyupptäckt art c/a/a,

och emedan han »sedan som riksdagsman blef en opålitlig partigängare»,

erhöll en tredje art namnet alienata. — Ehuru berättelsen i varierande form

flitigt upprepats, och ehuru Beckmann uppgifver sig hafva sin version däraf

från Linné själf, tillåta vi oss att högeligen betvifla dess sanningsenUghet

och detta på följande grunder: Då släktet Brovallia först (1737) uppställ-

des, innefattade det endast en art, B. americana, men 1763 — alltså 8 år

efter Brovaeeii död — delades denna art i tvenne, som samtidigt benämndes

hzcmilis och elata, helt enkelt därför, att den senare har »catitis duplo 7najor».

Hvad åter namnet alienata beträffar, så gafs det först 1767, d. v. s. 12 år

efter B:s död, och det afsåg uppenbarligen, att det var en för Linné främ-

mande växt, som han förut ej upptagit i sina skrifter, då den endast var

känd genom en af Mieeer lämnad afbildning. Den har ock sedan befun-

nits ej vara en Brovallia och ej ens tillhöra samma naturliga familj. —
Än ytterligare: Beckmann har omöjligt kunnat höra Linné omtala något

sådant, då namnet alienata gafs först ett par år efter hans vistande i Upsala.

Vidare finnas alls inga bevis, vare sig att B. i jmgre år varit krypande eller

som biskop stolt; dét senare vederlägges tvärtom af den allmänna sorgen och

saknaden vid hans oförmodadt timade död. Och hvad hans förhållande som

riksdagsman beträffar, så är det föga troligt, att den ifrige hatten Linné

skulle ogillat sin politiske själafrändes åsikter och åtgöranden. I betraktande

af allt detta, kunna vi ej finna annat, än att vi här hafva framför oss en

efteråt hopsatt historia, och vi göra det så mycket hellre, som Linné annars

ej kan undgå berättigadt klander för ett alltför närgånget, rentaf opassande

skämt med en afliden väns minne.
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Fr. Mennander, företer med Brovallius flera öfverraskande

likheter. Liksom denne hade han af den unge studenten LlN-

N^US blifvit lockad till att blifva »en reel studiosus historice natu-

raliss) och t. o. m. »den endaste, som med mig gått igenom alla

3 natursens widlöfftiga riken». ^ Sedan han återvändt till Finland

och där 1737 blifvit filosofie magister, dröjde han ej att åt andra

meddela de af Linné inhämtade lärdomarna, utan höll genast »et

litet Philosophico-Botaniskt Collegium» för »några få, utmärkte

och selecte åhörare».^ Och härmed fortsatte han ock följande

åren.

Efter Brovallius öfvertog han 1746 physices professuren,

öfvergick liksom denne 1752 till teologiska fakulteten samt inne-
o

hade ock 1757—75 dennes plats såsom biskop i Abo. Under

hela denna tid behöll han sin ungdoms kärlek till naturalhistorien^

i hela dess omfattning, men särskildt till mineralogien, hvarför

ock meningen var, att han under riksdagen 1762 skulle komma
till Upsala, för att de gamla vännerna gemensamt skulle »löpa

igenom stenriket». I LiNNÉS bref talas ock upprepade gånger

om öfversändandet af »alla dupletter af Lapides'>'>^ äfvensom af

frön till hans och universitetets trädgård, ända »till wid pass 200,

mest rätt rare». Huru varmt Mennanders intresse var och huru

villigt han lyssnade till LiNNÉS uppmaningar, framgår af det kraf-

tiga understöd, som han lämnade naturforskarne P. Kalm och

A. ^Martin.

Brefväxlingen mellan Linné och hans »bergfäste gamle Bror»,

hans »oförändrade Ungdomsbroder»
,
som börjats under studentåren,

fortgick sedan utan afbrott intill sena ålderdomen och andades

hela tiden den varmaste tillgifvenhet. »Hjertat dänger uti mig»,

skrifver LiNNÉ den
'

U52, »så ofta jag påtänker min k. Bro-

ders uprichtiga och ömma wänskap emot mig, så in pi'iina som
media cstate^ och nu in ultima ... War försäkrad, att jag lägges i

grafwen med all den obefläckade kärlek, jag bör en trogen wän,

som warit min alt ifrån unga åhren.» Särskildt tillfälle att på

ett kraftigt sätt lägga sin kärlek och beundran för LiNNÉ i dagen

erhöll Mennander genom sitt deltagande i riksdagsförhandlin-

‘ Bref från Linné till Mennander 1734.

2 Kalm, Fata hotanica p. 15. — Manuskriptet till detta kollegium tillhör

nu Kgl. biblioteket i Stockholm; långa stycken däri äro mer ellei mindre

ordagrant lika med M;s anteckningar under Linnés kollegier.

^ Därför skrifver ock Linné (V2
i752) till honom: »Gud beware till

långa tider ni. k. Er., som är född till Lins för Åbo academie, så att sielfwa

afgrundens afwunden måste fly derföre.»

a
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garna; härför skall i det följande, då tal blir om LiNNÉS ekono-

miska förhållanden, närmare redogöras.

Att Linné på äldre dagar lifligt önskade att få personligen

träffa sin trofaste ungdomsvän, är lätt förklarligt, och dennes vi-

stande vid riksdagarna syntes ock bereda ett godt tillfälle därtill.

Upprepade gånger uppmanade han ock honom enträget att komma

\

N

Carl Fredrik Mennander.

Efter samtida kopparstick.

antingen till Upsala eller till »mitt slott, som jag bygt i luften»

vid Hammarby; »nu som ferierna [fran riksdagsarbetena] inga»,

skrifver han t. ex. den ^761, »och det är omöjligt föi M.

H:r Broder resa hem, så giör mig den ähran och lef hos mig.

Respirera ifrån Stockholms öfwerflöd, hall till godo en liten kam-

mar och lätt oss lefwa som studerande och roa oss emellertid

med wettenskaperna. Fastan har ock sin nytta . .
.
jag längtar

som en Brud äfter sin Brudgumme. Gud wet, om wij mer få

^ t

'-i'

i-
y
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råkas i werlden; tiden hastar, krafter aftaga; post mortem nulla

voluptas.'i>^ Ständigt kommo dock hinder i vägen, så att det såg

ut, som om de ej skulle få »språkas wid än en gång, för än wij

valedicera» och att LiNNÉ således ej skulle »få sluta min lefnad

med samma kiära omgänge, som jag det begynte». Uppfyllelse

af denna önskan blef honom dock förunnad därigenom, att MeN-
NANDER utnämndes till ärkebiskop och 1775 flyttade till Upsala.

Några månader därefter var dock LiNNÉ både till kropp och själ

så nedbruten, att han ej mer kunde glädja sig åt umgänget med

sin »trogne Bror och gamle bepröfwade Wän».

En annan i yngre åren, under Stockholmsvistandet,^ knuten

vänskapsförbindelse var den med d. v. kapten-mechanicus AUGU-
STIN EhrenswäRD, hvilken blef en af Vetenskapsakademiens först

invalda ledamöter och äfven 1740 dess sekreterare. Som de båda

tillhörde hattpartiet, blef förhållandet dem emellan synnerligen för-

troligt, hvarpå ett tydligt bevis är det vackra kopparsticksporträtt,

som EhrenswäRD y>amica manu'» 1740 förfärdigade. Genom Lin-

nés flyttning till Upsala skildes deras vägar, och de utvecklade

sig till stormän, enhvar på sitt område. Först sedan Ehren-
SWÄR.D genom anläggningen af Sveaborg och andra befästningar

i Finland samt skapandet af svenska galérflottan visat sig vara

ett af de största militärsnillen, Sverige någonsin ägt, återknöts

förbindelsen. Han hade då slagit sig ned i lugn och ro på

sin gård Saris i Finland och sysselsatte sig med odlingsförsök

med allahanda nyttiga växter, och härom sökte han råd och upp-

lysningar hos sin »kära Bror» Linné. Denne å sin sida lämnade

ej blott villigt sådana, utan ock växter ur Upsala trädgård. Här-

igenom infördes t. ex. »kassevia» [Glyceria aquatica) i Finland,

men hans sangviniska förhoppningar att där kunna odla ris dela-

des ej af Linné. Äfven i andra afseenden anlitade han denne

om hjälp; så t. ex. bad han honom (den 1763) åt sin son

anskaffa en informator, som därför skulle få »maten och ett par

hundra plåtar om året». »Will du vara god, min Bror», heter

det i brefvet, »och skaffa mig en sådan karl, som ej har studerat

på theologie, orientaliska språk eller metaphysik, utan på andre

wigtigare wettenskaper? En botanicus toge jag giärna emot. Tyc-

ker du, att lönen är för liten, så lämnar jag i Dit behag att öka

* Efter döden ingen glädje. — Jfr f. ö. bref till Mennander *

7 i
1762,

7j 1766, 7, 1769,
26
/^ 1772 in. fl.

® Måhända hade de förut träffats i Paris, där de samtidigt uppehöllo sig.
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den, allenast det blir en beläster karl och som har något skin

på näsan.» — Döden, som 1772 bortryckte den d. v. grefven

och fältmarskalken, afbröt de bägge hedersgubbarnes — i detta

ords bästa bemärkelse — förtroliga meddelanden.

Ännu en, med hvilken LiNNÉ var förenad genom vänskap

och högaktning, har redan förut flera gånger blifvit omnämnd,^
nämligen öfverhofintendenten baron Carl Hårleman. Första

bekantskapen synes hafva gjorts med anledning af uppgörande af

ny plan för botaniska trädgården, och den kunde så mycket lät-

tare underhållas, som HÅRLEMAN under lång tid hade sin verk-

samhet förlagd till Upsala i och för slottets och kyrkans restau-

rering, konsistoriehusets uppförande m. m. Särskildt kände de

sig dragna till hvarandra genom intresset för förbättrande af lan-

dets ekonomi; också var det, såsom redan omnämnts, till följa af

HÅRLEMANS beundran för »fäderneslandets prydnad, den lille oför-

liknelige principejn LinncEum'»

^

som denne på den förres initiativ

blef utsänd på sin skånska resa. Äfven i andra afseenden bistod

han Linné i råd och dåd,^ hvarför ock denne både enskildt och of-

fentligt uttalade sin tacksamhet. »Han är den endaste», skrifver han

1749 Bäck, »som jag sedt med allware och af hiertat

wårdat sig om wettenskaper», under det att »andra tala wähl och

torde wähl hafwa lust», men föga uträtta. Därför tillägnade han

honom ock sin 1749 utgifna Materia medica, »på det att äfven

efter min död måtte qvarstå ett minnesmärke af tacksamhet mot

en den yppersta Mecsenas, som — ädelsinnad, nitisk och hand-

lingskraftig — genom goda råd i medgångens dagar stärkte, i

motgångens uppehöll mitt mod».

Alldeles ogrumlad förblef väl ej vänskapen,^ men det var

endast lätta, snart skingrade moln på en annars alltid klar him-

mel, hvarför LiNNÉ ock under sina Stockholmsbesök ej gärna

underlät att besöka HÅRLEMAN och hans grefvinna, hvilka då

»äfter wanligheten wisade faderlig ömhet och kiärlek».^ Därför

gick ock den trofaste vännens den i753 timade död honom

djupt till sinnes. »Hjälp mig gråta», skref han den till BÄCK,

»den hurtige HÅRLEMAN; det war en obotelig skada, i war tid

ej at hielpas. Flan wille wähl, han wågade tala ut, han stödde

^ Jfr del I s. 338 och 362, del II s. 88,

® Bland aniiat anlitade Linné honom till att granska företal, dedikatio-

ner o. s. V. i sina arbeten, då han ej fullt litade pa sin egen förmaga att

finna de lämpligaste uttrycken. Jfr bref till Bäck 1753*

® Jfr del. I s. 363.

Bref till BÄCK “/g 1751 .



335

reelle wettenskaper; då andre ej wågade, wånade [= visste sig

någon vån], förstodo, begrepo, då war han karl. Utom sin egen

wettenskap, i hwilken han excellerade, gynnade han alt reelt.

Gud hielpe oss, hwem skall nu wara HÅRLEMAN ?»

En af Linnés kamrater vid Vetenskapsakademiens stiftande

var, såsom redan nämnts, d. v. asessorn, sedermera hofrättsrådet
o

och V. presidenten i Abo hofrätt, friherre Sten Carl Bjelke.

Nämnda omständighet förde denne flärdlöse och oegennyttige man
i närmare beröring med LiNNÉ, och däraf alstrades hos honom
ett lifligt intresse för botaniken, hvarvid han gjorde sig bemärkt

genom sin för den tiden ovanligt noggranna kännedom om grä-
o

sen. Ar 1744 företog han i familjeangelägenheter i sällskap med
P. Kalm en resa till Ryssland och satte sig därunder i förbin-

delse med därvarande botanister samt »med flit, böner, pi'etio et

fraude [genom köp och lockande] samlade alt, hwad der samlas

kunnat». Resultatet blef, att han till LiNNÉ hemförde en rik

samling pressade växter samt frön af »mer än 200 slags örter,

som alla äro Sibiriske, alla främmande och nästan alla af Botani-

cis ohörde och osedde». Detta var så mycket mer glädjande,

som de alla »med tiden kunne blifwa en prydnad för wåra trä-

gårdar, der de tåla climatet rätt så wäl som Pioner».^ — Denna
framgång såsom LiNNÉS skaffare är i främsta rummet att till-

skrifva hans ovanligt sympatiska, vinnande väsende; t. o. m.

med den mot LiNNÉ så hätske, buttre SlEGESBECK kom han

på så god fot, att denne gaf honom allt, hvad han önskade.

Huru Linné sökte lägga sin tacksamhet i dagen, kan ses af föl-

jande utdrag ur ett bref den i745- »De mästa ostindiska

[växter] äro i mina händer; alla på Ceylon wäxande, öfwer 2,000,

dem alla examinerar jag ouphörligen. Där kommer ett genus at

heta Bielkea^ et sälsamt gräs, som skall tacka H:r Baronen för des

kiärlek för Botaniquen och giöra honom bekant wid solens upp-

gång.»

Efter hemkomsten till Sverige slog BjELKE sig ned på sin

nära Upsala belägna egendom Löfsta i Funbo socken. Där sys-

selsatte han sig med försök att införa nya foder- och hushålls-

växter och anlade en trädgård, »den största någon enskild man
den tiden egde». LiNNÉ var där ofta en kärkommen gäst, och

huru han där trifdes, framgår af följande ord i ett bref den ’Yo

1746: »Ewig tacksägelse för all wälfägnad och allt det nöje, jag

Bref till Elvius *7s ^744-
1
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förlidet nyåhr åtnjöt; de dagarne woro ej med guld betalte och
det nöijet står ej mer att winna i werlden.»^

Den tillgifvenhet och beundran, som Linné ingaf Bjelke,
liksom så många andra, alstrade hos denne en liflig önskan, att

större ekonomiska fördelar skulle åt honom beredas, särskildt på
det att han mera ostördt måtte kunna ägna sig åt fullbordandet

af sitt stora verk Species plantarum, hvarpå han 1746 börjat arbeta.

Uppslaget härtill skedde under ett »menlöst» samtal på l.öfsta,

och Bjelke började genast att härför intressera Hårleman och

andra inflytelserika män; antingen borde LiNNÉ »hafwa augment
af academien» eller »söka wid Riksdagen». Den, som gjorde

dessa planer om intet, var LiNNÉ själf. Han ansåg nämligen

försök i den riktningen icke hafva någon utsikt till framgång, ty

»det är icke nu den tiden, att publicum kan utkasta penningar

på läswurmar. Annat är Paris och Leiden, annat Upsala. Tro

icke, att andra skola mena och tänka på botaniquen, som H:r

Baronen; tro icke, att hela werlden skall hafwa lika tycke för Eder n

egen son [= LiNNÉ], som I sjelf har». Dessutom ryggade han

tillbaka för de ökade fordringar, man skulle ställa på honom och ^

hans författar-verksamhet; »alltså, k. H:r Baron, slå ej på min

häst för hårdt och skaffa honom intet hafra, att han skall springa

mer; nog har jag skjutsat, låt andra skjutsa också».

^

Samma intresse för naturvetenskapen, samma hängifvenhet

och beundran för LiNNÉ bibehöll BjELKE intill sin ej långt där-

efter inträffade död. Han afled nämligen redan 1753, 44 år

gammal.

Likartade naturalhistoriska forskningar bildade tidigt ett fast

föreningsband mellan LiNNÉ och CHARLES De Geer, hvilken

redan så tidigt gjort sig bemärkt genom noggranna, uppseendeväc-

kande iakttagelser öfver insekters lefnadssätt, utveckling m. m.,

att han 1739, endast 19-årig, blef en af den nybildade Vetenskaps-

akademiens första ledamöter samt vid 28 års ålder hedrades med

kallelse till korresponderande ledamot af Franska Vetenskapsakade-

^ En annan, som där umgicks, var professoren Joh. Ihre, och attskäm-

tei ej där var bannlyst, framgår af det »harcelleri», som Bjeeke den

1751 fick mottaga från Linné och Ihre. Detta har funnits i Brokinds bi-

bliotek, men det (Svenska mscrpt fol. 2) band, hvari det var inbundet, har

beklagligtvis på senare tider förkommit.

^ Bref till BjEEKE ^Vio *74^- — Planen synes i början hafva varit, att

Linné skulle få en »årlig 100 ducaters pension», men då skulle han ock

»offerera till Academien mina herbarier, stenar, hibliotheca botanica och andra

naturalier». Linné ångrade sig dock snart; »tala aldrig om det, ty jag be-
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mien.^ Hans för sin tid dyrbara museum och bibliotek på Leuf-

sta lockade gärna Linné till besök därstädes för att efterse, »om
der fanns någon förr ej skådad orm eller fisk», liksom ock De
Geer, stundom åtföljd af sin fru, till LiNNÉS stora glädje då och då

gästade hans hem i Upsala eller på Hammarby. Af ännu i be-

håll varande bref framgår, att de i svårare zoologiska spörsmål

Charles De Geer.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Vetenskapsakademien i Stockholm.

hänvände sig till hvarandra för erhållande af hjälp och upplysnin-

gar, vetenskapen tvifvelsutan till fromma.

Till Linnés intimaste vänner bör ock räknas NiLS RosÉN
VON Rosenstein. Förut har omtalats det spända eller kyliga

förhållande, som under deras yngre år rådde dem emellan, äfven-

som huru de sedan såsom goda kamrater, med ömsesidigt upp-

tänker mig; jag ser icke, hwarför jag det bör, hwarföre jag skall contribuera

mer än andra, då jag gör min tjenst så wäl som andra».

^ Hofmarskalk 1750, friherre 1773.

Linné. //• 22
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skattande af hvarandras förtjänster, samverkade till medicinska
studiernas höjande vid Upsala universitet. Någon ovänskap dem
emellan fanns då alls icke, men ej heller någon förtrolighet eller

intimare vänskap. Huru ett sådant förhållande sedan uppstod,
berättar LiNNE själf sålunda: »1764 Maj 3 blef Linné angripen
af en dödelig P/eu 7'ties, från hwilken han med plats och genom
Roséns trogna bemödande undslapp, hwaräfter han fattar en otro-

lig wänskap för RosÉN». Att detta ej var en hastigt uppflam-

mande, men ock hastigt slocknande tacksamhetskänsla, utan att

den dagligen tilltog i styrka och innerlighet, bevisas af LiNNÉS
yttranden i bref till flera sina vänner och åtskilliga andra omständig-

heter. Aret efter LiNNÉs ofvannämnda sjukdom blef RosÉN
.svårt angripen af den s. k. Upsala-febern, och då var det LiNNÉ,
som under tvenne månader dagligen skötte honom, och detta med
lycklig framgång. ^ Sedan flyttade RosÉN till Stockholm, men
då han af tilltagande sjukdom och plågor förutsåg sin snart före-

stående död, återvände han till Upsala, dit han, mycket svag, x
anlände i juni 1773. Sedan dess sågs LiNNÉ ända till dagen före

hans död vid sjukbädden, hjälpande och upplifvande, hvarvid den

sjuke »upmuntrade honom at berätta nyheter i Natural-Historien,

såsom det där kunde sprida åtankan och känslan af plågor. Jag
förgäter aldrig», säger en deras gemensamme lärjunge,^ »dessa

twänne store mäns samtal om wisse Läkemedels nytta och bruk,

af en ROSENSTEIN förde på sjuksängen med ålderns ärfarenhet,

men med medelålderns styrka och sammanhang». Den 16 juli ;

s. å. var LiNNÉ bortrest från Upsala för att uppvakta konungen y
på Ekolsund, och då han följande dag återkom, erfor han, att

förlusten. Han skyndade till sorgehuset och, stående vid den bädd,

där hans aflidne vän hvilade, utbrast han: »här har en hel acade-
Q ^ .

mie tillslutit sina ögon». A universitetets vägnar ville han nöd-

vändigt själf få hålla parentation öfver »hedersmannen for medi-

cinen i Sverige», som ägt »både erudition och experience», och

det var endast med största möda, som man med hänsyn till LiN-

NÉs höga ålder och mycket försvagade hälsa lyckades afböja detta.
^

* »Jag har alla dagar, alt ifrån andra dag juhl, måst städse warit hos

Arch. RoSENSTEiN, som warit älendig i Upsala febren.» Hans »sjukdom går

mig förskräckeligen till sinnes». (Bref till Bäck den 1766.)

* J. G. AcrEL, Läkare-veienskapejis grundläggning och tillväxt vid rikets

älsta lärosäte i Upsala, s. löp.

® Chr. vSTENHammar, Åminnelsetal öfver NiLS DAHLBERG
,

s. u.

^ Jfr tidningen Tiden 184g n. 68.
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Många äro f. ö. de, hvilka kunde göra anspråk på att här

omtalas såsom hörande till umgängesvännerna under LiNNÉs pro-

fessorstid, men endast ett fåtal af dem, med hvilka han genom

Nils Rosén von Rosenstein (i äldre år.)

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt medicinska fakulteten i Upsala.

vänskapens band var innerligare förenad, må här i största korthet

omnämnas. Under första åren efter hans flyttning till Upsala

märka vi bland dem förnämligast tvenne, redan förut omnämnda,

nämligen den fräjdade astronomen, professor And. Celsius, och

hans kraftige försvarare i Walleriska disputationsstriden, profes-

sor Magnus Beronius. Bägge dessa upphörde dock snart att

tillhöra umgängesvännernas antal, i det att den förre den j

^

1744 »lemnade det wärldsliga, till intet ringa sorg för LlNN..^EUS»,

och den andre 1745 flyttade till Kalmar för att där intaga biskops-
o

stolen. Ar 1764 återvände han dock till Upsala såsom ärkebi-

skop, men afled 1775, alltså ett par år före LiNNÉ, öfver hvilken

han således ej, enligt löfte, kunde hålla parentation. — Bland äm-
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betsbrödei under senare ar synes han företrädesvis hafva varit
fäst vid tvenne, nämligen den berömde matematikern S. Klin-
GENSTIERNA ocli den icke mindre berömde språkforskaren JOH
IHRE. Den förre var uppenbarligen mycket hemmastadd i Lin-
néiska huset, till den grad att under ett hans besök på Ham-
marby både värden och gästen gingo omkring »endast uti linty-

get och byxorna»;^ den senare var på sätt och vis granne, såsom

Samuel Klingenstierna.

Efter oljefärgsporträtt af M. Hallman, tillhörigt Upsala universitet.

ägare af den till Hammarby gränsande gården Edeby. Uppriktigt

var hans deltagande i dessa vänners familjesorger, i det att den

förre nästan samtidigt förlorade hustrun och — genom drunkning—
^ »Så är wår ärlige Keingenstierna död; han war en beskedelig och

jämn karl, nulli gravis [ingen till förtret]. Hade han arbetat äfter sin cai^a-

citet, så hade han kunnat blifwit i,ooo gånger större. Han hade ett maka-

löst stadigt hufvud. VoeTEMat är ock död; qwick, men ej så ren som Kein-

GENSTIERNA. Stiemome skynda sig till nedergången, den ena efter den

andra; jag är nu mot horizonten.» (Bref till Bäck den **/io ^7^53



341

»den käraste sonen», och den andre äfven beröfvades sin hustru,

med anledning hvaraf LiNNÉ (den ^^9 1758) skref ett det hjärtliga-

ste tröstebref, ehuru han väl insåg, att »ett litet sår läkes lätt, men de,

som penetrera prcECordia [genomborra hjertat], äro mest oboteliga.»
^

Johan Ihre.

Efter oljefärgsporträtt, tillhörigt Upsala universitet.

Till de redan nämnda namnen bör läggas ytterligare ett, hvars

bärare under en lång följd af år stod med LiNNÉ i en synnerligen

liflig förbindelse och i sin mån högst väsentligt underlättade

* »Mina ögon flyta i tårar..., då jag ser för framtiden m. k. B;rs om-

tanka måste dragas ifrån den djupaste erudition till de många hushålls be-

kymber, som äro dageliga uti en hederlig familie, och ifrån hwilka m. k.

Bror warit alla tider frikalladt genom en så waksam, kiär maka, uti hwilkens

skiöte han så säkert kunne lagdt alt detta.» (B ref till IhrE ’

7a 1758.)
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hans för fattar-verksamhet. Denne man var direktören Lars vSal-

VIUS, förläggare till de flesta af LiNNÉS i Sverige tryckta arbeten. *

Första förbindelsen dem emellan synes hafva knutits den i6

maj 1745, då LiNNÉ mot ett författar-honorar af 18 dir kpmt för

tryckt ark till Salvius »uplåter och gifwer» sin Flora och Fauna
Suecica att »på sin egen kostnad uplägga dem och sedan allt fram-

gent såsom sin proprie egendom föryttra dem, bäst han gitter».

Den sålunda gjorda öfverenskommelsen utföll så till ömsesidig

belåtenhet, att Salvius sedan öfvertog förläggandet af Systema na-

turce ed. X och XII, Genera planta7'um ed. V och VI, Spenes plan-

taruni ed. I och II, Hortus Upsaliensis, Materia medica, Amceni-

tates academic(B m. fl. arbeten, ända till och med Mantissa plan-

tarum altera 1771, och antagligen hade ytterligare flera sådana

blifvit utgifna, om LiNNÉS krafter räckt till, och om Salvius ej

den Ya ^773 aflidit.^ Deras mellanhafvande gaf aldrig anledning

till någon misshällighet, ty visserligen hade Salvius på gamla

dagar »elakt papper, utslitet tryck och slarfwar med correcturen», \

men ägde däremot den meriten, att »han betalar det han lofwat

altid promt». Och icke nog härmed; han blef ock LiNNÉS kom-

missionär med bref och pakets ombesörjande, ja t. o. m. då det

gällde att »wid stora Cancelliet» lösa ut hans adels- eller »skyldo- N,

bref». Han nödgades besvära honom därmed, »ty alla mine gamble

wänner der i stugan äro nu borta, somlige i himblen, somlige i

jorden; somlige så stora, att de mig ej kiänna, somlige så fierran,

at jag dem ej råkar». ^ Allt dylikt uträttades villigt, så att LiNNÉ

ej kunde nog »skatta sig lyckelig att äga uti H:r Directeuren en
|

så bewågen och gratieux gynnare». Träffande af öfverenskom-
' ir

melser om nya arbetens tryckande — skriftliga kontrakt synas I

hafva ansetts öfverflödiga — uppgjordes helt raskt, i öfverens-

stämmelse med LiNNÉS önskan: »lätt oss ej krusa, utan säga

positive . . , Mina dagar löpa fort, och hwad jag skall göra måste S
snart ske. Wij äro redan gamble, och jag tror jämngamble; wij X*

hafwa bägge utsläpat oss, bägge fölgts åth här i tiden, med den »
åtskillnad, att H:r Directeuren warit Fortunce och jag den fattiga Ä
Palladis filiusT) [Minervas son]. ®

^ Ännu den ^773 skrifver Linné till J. A. Murray, som var sys- JB

selsatt med utgifvandet af en ny upplaga af Systema Xaturcc i Tyskland S;
(jfr del II, s. 172): »Jag fick för 14 dagar sedan bref af S.\nvius, som la-

raenterar jämmerligen, offererar mig nu upräckt en ducat specie för arket

och will uplägga, hwad jag åstundar.»

^ Bref till L. Salvius aug. 1762, 17651
‘7io

176S.
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Linné såsom enskild person och hans familjeförhållanden.

Redan vid en flyktig blick på de LiNNÉ-porträtt, som i detta

arbete meddelas, kan man ej undgå att märka, att hans yttre ut-

seende under årens lopp väsentligt förändrades, och ännu lifligare

blifver uppfattningen häraf, om man betraktar äfven andra origi-

nal-porträtt, hvaraf finnes ett icke obetydligt antal. Den bild,

som man af honom härigenom kan skapa sig, framträder emeller-

tid med klarare färger och tydligare konturer, om man tager kän-

nedom om de skildringar af hans såväl yttre som inre människa,

hans lefnadsvanor och egenheter, som blifvit lämnade af honom
själf och några hans samtida. Så tecknar han sig själf:^

Linné var till växten »mediocre stor, snarare låg än hög,

hwarken mager eller fet, med tämmelig musculeuse artus [lemmar]

och stora ådror alltifrån barnåhren».

Hufvudet stort, bakhufvudet upphöjdt med en transversell

nedtryckning längs lambda-sömmen. Pannan medelmåttigt hög,

på ålderdomen rynkad. Håret hvarken rakt eller krusigt, i barna-

åren hvitt, sedan brunt och vid tinningarna rödlätt, slutligen grå-

nande. Ögonbrynen bruna. Ansiktsfärgen blek. Ögonen bruna,

mycket skarpa, lifliga, glädtiga; synen förträfflig, äfven beträf-

fande minsta föremål. Näsan rak. En liten vårta på högra

* Till ett ha här sammanställts Linnés uttalanden i fyra olika skil-

dringar af sig själf, näml. den i Egrnh. nnt. s. 86—88 tryckta, den till Fran-

ska Vet. Akad. öfversända samt tveniie handskrifter, som ägas af prof. T.

TunhBERG. De häri förekommande latinska uttrycken hafva försvenskats.

Jfr ock bref till Sauvages den 7i2 ^74^-
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näsvingen och en annan (något större) på högra kinden. Tän-
derna dåliga, maskfrätta genom svår tandvärk från ungdomen in-

till 5o:de året; alldeles tandlös före det 6o:de. Intet öra för musik.

Kroppsvikten 1734 »9 Yg T-pd koppar eller Stockholmsvigt».

^

Gången mycket lätt, snabb och liflig.

Han »war ej luxurieux, men lefde som andra måtteligt»

och var ingen dryckesbroder. Hushållsbestyren öfverlämnade han
helt och hållet till sin hustru; själf sysslade han uteslutande med
naturens alster. »Han war hwarken rik äller fattig, men rädd

för skuld»; sina arbeten skref han ej för att däraf få vinst, men
heder. Han sof om vintern från 9 till 7 [som äldre från 8 till 8],

men om sommaren från 10 till 3.

Till denna hans egen skildring af utseendet och lefnadsva-

norna må här läggas följande, som nedskrifvits af en hans lär-

junge, J. G. Acrel, hvilken under senare åren af hans lefnad ofta

sammanträffade med honom. »LiNNÉ», säger han, »var till växten

stackig och undersetsig, ej fet men musculeus; hufvudets bakre

del i synnerhet stort. Uti et ej obehagligt ansigte hade han qvicka

och eldiga, bruna ögon; litet närsynt och plirande, mera af vana

och arbete med fina sakers utredande än af naturen; häraf fick

han äfven med åren flera starka skrynklor omkring ögonen af

musklernas dragning.^ Gick något lutad med kroppen, men hade

för öfrigt i yngre åren en lätt gång, som dock mer och mer för-

svan, så at han vid 5o:de året började skjuta fram föttren i

stället för at lyfta dem.»

Om hans klädedräkt berättar .densamme, att han var »snygg,

men aldrig präktig; understundom var han grann, men gick altid

i stöflar; hemma i huset var han mäst klädd i kort Nattröja och

Sammets-Calott. I mat tarfvelig, i drycker öfvermåttan återhåll-

sam, men Caffe och Tobak nyttjade han med begärlighet och

nästan till öfverflöd.^ Om vintertiden sof han ifrån kl. 9 til 7,

' Tter ad fodinas p. 232. — Enligt gamla »viktboken» vid Jon. Alströ-

MERS egendom Östad vägde Linné 1746 i8o7g skålpund. {Sv. Turistfören:s

årsskrift igoi s. 328.)

* »När L. ärnar säga någon nialice, gör han ena ögat långt mindre än

det andra». (J. G. Rothman.)

»Tobak har jag rökat mycket och kanske för mycket, och jag har

ifrån den tiden [första känningen af slag] något indragit staten i denna punct.

Jag war fordom föranlåten att bruka tobak för min tandwärk, som jag haft

ifrån moderlifwet, hwar igenom jag ock slapp honom.» (Bref till Bäck *'/g

1772.) — Då brådskan var mycket stor, t. ex. under utarbetandet af andra

upplagan af Species plantarum, inknappades softiden, sa att den räckte endast

från kl. 12 till 4 på morgonen.
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men om sommaren ifrån lo til 3, då han gick til sit arbete, sin

trägård eller på marken; ej sällan hände, at han äfven vinternät-

terna steg up, tände sin pipa och satte sig att arbeta, tils han

tröttnade .... Hans arbete inbragte ej pengar i samma mon som
namnkunnighet; dock bidrogo de äfven till ett måtteligt välstånd . . .

Alt ifrån den tid, han som Professor flyttade til Upsala, befat-

tade han sig aldrig med Medicinens utöfvande, utom något sim-

pelt råd åt en fattig eller någon af dess underhafvande.

»

Till det nu anförda är föga att lägga, äfven om ett och annat

skulle kunna framplockas ur LiNNÉS bref och småanteckningar.

Beträffande hans diet må dock här tillfogas följande ur ett bref

till Bäck (den ^3
'^ 11 ^)'- smakar aldrig bränwin, utan då

jag har främmat, och då en liten sup med mycket vatten; ofta

ock på hela månaden ej en droppa. Öhl har jag sannerligen icke

druckit en kanna på ähr till samans räknat, ty jag har altid

fått där af syra. Men the 3 tassar hwar morgon och coffe 2

tassar hwar äftermiddag. » Hvad vin beträffar, var han också myc-

ket återhållsam. »Mitt proverbium är: jag dricker aldrig hos andra

win, ty jag will aldrig tractera andra med win.» Absolutist här-

utinnan var han dock icke, ty han gjorde undantag, då han fick

verkligen godt vin, och sådant fick han hos och från vännen BÄCK.
Dessa skildringar kompletteras ytterligare genom följande medde-

lende af LiNNÉ D. Y. i bref till BÄCK i Juli 1778: »Min s. Far

arbetade sielf intet, om icke han var vid ganska godt humeur;

han steg bittida up om mornarne, då han vaknade, slog eld,,

satte sig straxt att skrifva, men så snart han märkte minsta trög-

het, geck han ifrån arbetet, hvilade .sig med det han rökte en

pipa tobak eller kastade sig på sängen, då han hade den gofvan

at straxt somna, så han snärkade; därigenom var han innan Y4
åter munter och satte sig då till arbete igen; därmed continue-

rade han flera gånger om dagen, tils om aftonen kl 4, då han

gärna ville ha sällskap för at dissipera det, hvar med han occu-

perat sina tankar.» Han deltog ock gärna i ett gladt lag med
kamrater eller lärjungar samt kunde då »förtära litet af hvarje»,

därvid tilläggande: »Det var ganska väl sagdt af de gamle

Romare, att man bör hafva en gula docta [förståndig strupe];

sådan är min egen, ty jag kan förtära allting, jag kan också

låta bli.»^

En annan af hans egenheter eller rättare små svagheter kan

ej här alldeles med tystnad förbigås. Huru mycket han hade att

Anteckn. af A. Khrström (Ups. univ:s mscrpt X. 274 c.).
I
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beställa, och huru fullt hans hufvud måste vara af mångahanda
ting, som lade beslag på alla hans tankar, har i det föregående

framhållits. Den vanliga följden häraf, tankspriddhet eller »lärd

distraktion», uteblef icke, och särskildt lämna brefven till BÄCK
en mängd exempel på hans vana att vid besöken hos denne kvar-

glömma än ett, än ett annat, en värja eller »nattmyssa», manu-

skript eller bref o. s. v., men också tog han vid andra tillfällen

med sig ett och annat af vännen BÄCKS tillhörigheter.
^

Öfvergå vi nu till en skildring af LiNNÉS karaktär, så kunna

vi äfven härför lägga till grund, hvad han själf därom antecknat.

Och detta är följande:

Till sinnelaget var han i ungdomen glädtig och skämtsam

samt blef äfven som gammal icke butter; lättrörd till glädje, sorg

och vrede, men snart lugnad. Ej hastig i att döma, men stod

sedan fast vid sin mening. »Egde ett excellent minne alt till 6o

åhr, då nomina propria begynte att mycket glömmas af honom,

som haft sådane flere i hufwudet än mången annor.» Att lära

sig något lefvande språk »vvar han alien i hela sin tid». » Skjöt

ej upp det han borde förrätta», fortsatte påbörjade arbeten ända

till slutet. Oförtruten i att observera allting och gick därför aldrig

•ut ur trädgården utan att hafva gjort någon iakttagelse. n

»Han war aldeles intet trätgirig», »kunde intet gjerna förställa

sig och hyckla, hatade i hög grad alt, hwad högfärd luchtar»,

stod fast vid sina löften och kunde därifrån näppeligen rubbas.

Girig var han icke. »Han hade altid wördnad och admiration

för sin skapare och sökte leda sin vvettenskap till dess Auctor;

hade också öfvver sin sängkammar-dörr skrifwit: Innociie vivito:

Nuvten adest .

»

^

Sådan är den karakteristik, som LiNNÉ lämnat af sig själf.

Lika litet som någon annan, kan han anses vara en kompetent

domare i egen sak, hvarför man väl kan vara frestad att anse

honom hafva väl mycket förstorat sina förtjänster samt alldeles

dolt fel, hvilka han lika litet som någon annan människa kunnat

sakna. Må vi därför med tillhjälp af från andra håll hämtade upp

lysningar tillse, hvad i hans själfbeskrifning tal vid att ändras

och kompletteras.

^ »Jag hisnade och skämdes i superlalivo gradu», skrifver han den

1774, »då jag hemkom och fant ibland mina saker, at jag stulit et par hwita

silkesstrumper; hin håre wet, huru de kommit i min coffer; med första bud

skola de beställas äller skickas på posten. Kiäre, tro aldrig, at jag warit

infame».

Cef oförvitligt, Gud är närvarande.
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Hvad först beträffar hans glädtiga, skämtsamma lynne, så äro

uppgifterna därom samstämmiga, och han såg ock gärna glada an-

leten omkring sig. »I sällskap war han munter och förnöjd och wille

gärna höra små Historier med smak berättas», säger hans lärjunge

Hedin, och Acrel tillägger: »I ungdomen var han mycket glad,

i medelåldren altid munter, qvick och ordhittug, och vid muntert

sällskap delade gerna löje med andra, hvilket följde ända till sista

året. Han talte ej mycket, men hörde gärna andra tala, och in-

föll ibland med egna, korta, men altid intressanta berättelser.»

Uttröttad af arbete, kände han behof af uppfriskande skratt, och

därför var bland hans lärjungar TidstrÖM en favorit, som han

gärna under julhelgen hade till gäst på Hammarby, »bara för att

skratta och wara bekymberlös». ^ Särskildt unnade han ungdomen

att fa roa sig, och detta var så allmänt kändt, att då det berät-

tades, att den nyutnämnde ärkebiskopen Mennander skulle för-

bjuda de sedvanliga dansnöjena, »assembléerna», så utsågo stadens

unga damer gubben LiNNÉ jämte kgl. sekreteraren C. F. FrE-

DENHEIM att utverka tillåtelse till deras bibehållande.^

Likaledes var hans lätt uppflammande, men ock snart slock-

nande vrede bland vänner och lärjungar väl bekant; långsint-

het var däremot något, som för honom var alldeles främmande.

Hans vana att aldrig uppskjuta något, som han ansåg böra göras,

och att genast nedskrifva sina tankar^ hafva nog vållat, att åtskil-

ligt i hastigheten kommit på papperet i väl kraftiga ordalag, som

torde behöfva någon nedprutning. Detta framgår tydligt nog däraf,

att omdömena om samma person eller händelse stundom finnas

med helt kort tids mellanrum vara ej oväsentligt olika. — Se-

dan de uppsvällande känslorna lagt sig, inträdde i stället ett

själens lugn, hvarför följande ord i ett bref (hösten 1754) till

Wargentin gifva ett tydligt uttryck: »jag har lärt af 47 års

lefnad, att den, som låter andra wara i fred och werlden passera

utan att röra henne, han får flyta fram sin tid i ro, men så snart

man rörer sig, blifwer friction, och ofta sticker en liten geting

ett farligt sår.»

^ Bref till Bäck I773-

2 Bref från Fredenheim till Mennander i 776.

® »Då Dinné fick en idé, ville han, som bekant, alltid genast nedskrifva

densamma. Midt ibland barnen, huru mycket de än stojade och lekte om-
kring honom, kunde han då .slå ned klaffen på sin byrå och sätta sig att

skrifva. Han lät då icke störa sig af någonting, och sammalunda var för-

hållandet, då han hade främmande.» (T. Tuleberg Familjctraditioner om
Linné i Festen 11 II CARL VON LINNÉS minne i Upsala den lo Januari iSyS s, sy.)
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Hans ömhjärtenhet mot olyckliga var synnerligen i ögonen
fallande. Ofta sägos vid åsynen af sådana hans ögon fyllas af

tårar, och särskildt var detta förhållandet, då det var små barn,

som olyckan drabbat.

Däremot torde hans utsago, att han ej var hastig att döma,
böra godtagas med en viss modifikation, såtillvida att detta

gällde i vetenskapliga frågor, men däremot ej beträffande händelser

i det allmänna lifvet. Ett slående bevis härpå är hans misstanke,

att förbudet mot tryckning af svenska författares böcker i utlandet

var riktadt direkt och uteslutande mot honom. Bland Cancelli-

collegii medlemmar, som medverkade till detta förbud, befunno

sig nämligen äfven C. G. Tessin och Clas Ekeblad; och det

hade verkligen fordrats bra litet eftertanke för att finna, att dessa

hans varma gynnare och beundrare ej ville tillfoga honom rin-

gaste skada eller förtret.

»Han kände ej konsten at hyckla och förställa sig», försäk-

rar ACREL, »ansigtet utmärkte genast, om den eller den person

behagade honom eller ej, och säkraste profvet af dess missnöje

var hans tystlåtenhet; men af alt hatade han i synnerhet trätor

och grofva svar.» — Flera prof på hans rättframhet skulle kunna

anföras; här må vara nog att meddela ett par, som familje-

traditionen bevarat. Då drottning LoviSA Ulrika, hvilken han

i så hög grad beundrade, uttalat sin önskan att få en af döttrarna

till hofvet, svarade han ett bestämdt nej. Drottningen blef däraf

något stött och frågade, om han ej tilltrodde henne att uppfostra

flickor, hvartill han helt öppenhjärtigt genmälte, att den saken

trodde han henne ej rätt förstå sig pä. — En annan gång, då

han vistades på Drottningholm för att ordna och bearbeta drott-

ningens museum, nedkallades han för att leka blindbock med hof-

personalen. Vid sådana tillfällen var det stridande mot etiketten

att taga drottningen, men LiNNÉ, som tyckte, att han kunde bättre

använda sin tid än till lekar, lagade, när han blef blindbock, att

han kunde se något litet, och tog sedan drottningen, så fort han

kunde. Hon ropade genast: »det är jag.» Men utan att låta det

ringaste afskräcka sig, klappade han henne på hufvudet och sade:

»klappa kulla, sitt i bänk», såsom bruket var, då man tagit nå-

gon, samt tilläde: »den, som sig i leken ger, måste leken tåla.»

Och sedan slapp han att leka blindbock.^

Hans ordfasthet har ingen vågat bestrida. Däremot har mer

än en gång illviljan, som slipat sitt förstoringsglas för att uppleta

’ T. TuIvUBERG, anf. st. s. 62.
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fläckar på hans karaktär, ej ryggat tillbaka att beskylla honom för

egenkärlek och narraktig fåfänga. De stöd för slik omild dom,

som man trott sig kunna framleta, äro dels den föga dolda belå-

tenhet, hvarmed han mottog de utmärkelser, som han af kunglig

nåd erhöll, dels enstaka uttryck i hans egenhändiga anteckningar

om sig själf, hvari han med öppen själfkänsla söker framhålla

sina vetenskapliga förtjänster. Må vi här litet närmare taga dessa

beskyllningar i skärskådande.

Den första yttre utmärkelse, som han erhöll, var den arkia-

ters-titel, hvarmed »Kongl. Maij:t år 1747 in Januario utan rin-

gaste min kundskap, mindre ansökning, nådigast behagat hugna

mig».^ Att han skulle hafva känt något högmod öfver att få

bära denna titel, hvarmed förut andra medicine professorer (hvar-

i bland N. RosÉn) och kort därefter äfven en fältskär hugnades,

har ej kunnat konstateras, äfven om han däri såg ett erkännande

af sina förtjänster. Säkert är däremot, att han kände sig allt an-

nat än belåten med den afgift för »caracteren», som honom årli-

gen affordrades. På en af honom gjord ansökan blef han ock

därifrån befriad och redan utbetalda afgifter till honom åter-

ställda.

Hvad åter angår hans utnämning 1753 till riddare af nord-

stjärnan, så var detta onekligen en på sin tid högst ovanlig ut-

märkelse och en kunglig »nåd, som i Swerige aldrig tillförene

skedt någon Doctor, Archiater äller Professor; ja, ingen Cammar
Herre hade ännu, fast af adelig stämma, blifwit med denna stjerna

benådad». I själfva verket hade andra väntat och hoppats, att detta

skulle skett förr (t. ex. vid konungens kröning 1751), men LiNNÉ
själf förklarade, att bland de många nya riddarne »ingen fått den

[stjernan], som ej mer än Upsala Archiatrar [han och RosÉn]

warit meriterad». »Tro aldrig, min k. Broder», skrifver han (i

dec. 1752) till Bäck, »at jag blifwer siuk eller illa till mods, för

det jag ej blifwit Riddare äller Adel; det har aldrig och skall

aldrig röra mig; hade det skedt, kanske det flatterat mig, men
aldrig skall det oroa mig, at det icke skedt ... Nej, min Broder,

aldrig skall det kosta en minut på min lefnad.» »Men», tillägger

han skämtsamt, »hade jag warit ibland Hottentottar, då hade jag

kanske förtient också en stierna.»

Äfven hans adlande kunde näppeligen vara annat än en tids-

fråga, då det den tiden var ganska vanligt, att framstående pro-

fessorer och andra vetenskapsmän fingo plats på Riddarhuset.

Ansökan af Linné hos Kgl. Maj:t, föredragen i Rådet “/^ 1752.
1
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Till Bäck, som antyclt något sådant, svarade han (den

1751): »jag tackar öfwermåttan för gratieiix lofwen at blifwa nobili-

terad och stämplad, här näst adel giöres, men då tänker jag hafwa
giömt mig tre alnar under jorden, då jag föraktar alt ridderspehl,

och jag will bedja m. k. Br. wara så god i sitt tahl öfwer mig at

säga, det jag fådt både wapn och stiernor, om jag kunnat lefwa,

till touren kommit till mig.»

Och han lefde verkligen så länge. Den 9 november 1756
inlämnades till Rådet från konungen en förteckning på personer,

som han »förklarat sig wilja hugna med Adeligt stånd ochwärde»,
bland hwilka äfven LiNNÉ befann sig. ^ Riksråden uppsköto emel-

lertid ärendet, hvarför konungen, hvilken förklarade sig anse adels-

utnämningar »wara hans ensak», i början af nästföljande år påyr-

kade, att saken ofördröjligen skulle afgöras, på det att adelsbref

(»resolution») måtte kunna utfärdas, »hälst Hans Maij:t dageligen

öfwerhopades af dem, som om resolutionen i underdånighet på-

minte». Att Linné varit bland dessa, eller att han själf anhållit

om adelskap, därför finnes icke ringaste bevis.

Deras excellenser riksråden togo nu saken i noga ompröf-

vande, och resultatet blef, att de vägrade godkänna, hvad konun-

gen föreslagit, »och funno sin skyldighet åligga att hos Riksens

Ständer wid deras nästa sammankomst föreställa den quaestionen,

huruwida nu mera Riket kan tåla någon tillökning af nya Adels-

män».^ Det såg således ut, om som LiNNÉ skulle blifva, så att säga,

underkänd eller kasserad, och ingen kan väl misstycka eller ogilla,

om han mot en sådan chikan vidtog nödiga mått och steg. Vik-

tigast var därvid, att, trots Rådets afstyrkande, en kunglig »resolu-

tion» utfärdades, som sedan skulle underställas Riksens Ständers

sanktion. Också hade redan »Hans Maj:t gifwit åtskilliga skrift-

lige försäkringar åt åtskillige de ju7'e nobiliiatis>'>

,

men statssekre-

teraren baron V. DUBEN, som härvid var den, som kunde något

uträtta, syntes, hvad LiNNÉ beträffade, göra undanflykter och för-

hala på tiden, så att ännu i medlet af november 1761, oaktadt

många påminnelser af BÄCK, intet blifvit åtgjordt. Slutligen

»befallte» han Linné inkomma med en direkt ansökan och »Riks-

dagsmänner, som warit mina wänner», rådde äfven därtill, men »H.

M;t sade det icke woro nödigt». Huruvida någon sådan inlämnats,

har ej kunnat utrönas, men säkert är, att BÄCK fortfarande var

' Däribland funnos 4 biskopar (eller deras barn) samt af vid Cpsala

universitet anställda Berch, Juein och Rosén, hvartill sedan Ihre fogades.

^ Rådsprot. i Inr. civ. ärend. 1756.

\

s."
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mycket verksam, så att slutligen kunglig resolution, antedaterad

den 4 aug. 1757, i november 1761 erhölls, hvaremot LiNNÉ så-

som gentjänst lofvade »giöra, att materia medica skall blifwa till

M. B:rs heder». Äfven till Tessin vände sig Linné i denna

fråga: »Hans Maj:t nämnde mig», skrifver han den 28 okt. 1760,

»med en gräselig hop andra till frälseman wid senaste Riksdags

slut; wräkes jag med de mesta andra, sporrhugger mig ingen

ärelystnad, men wräkes jag med få, kännes det mer.» Han vräk-

tes dock icke, utan »1762 wid slutet af Riksdagen blef beslutadt,

att de, som Hans Maj:t nämnt till adeligt Stånd, skulle blifwa be-

stående.» Med dem blef alltså Linn.^US adelsman under namn
af VON Linné.

Sedan frågan om LiNNÉS adelskap sålunda blifvit väl afgjord,

återstod för honom att få ett sköldemärke för sig faststäldt. Rask

i vändningarna, som han alltid var, uppgjorde han genast ett så-

dant: »min lilla Linnaea i hielmen, men i skölden 3 fält: swart,

grönt, rödt, de tre naturens riken, och derpå ett i tu hugget eller

halft ägg att beteckna naturen, som continueras och perpetueras

in ovo.-» Detta vapenförslag öfversändes till landshöfdingen, fri-

herre Dan. Tilas, hvilken såsom riksheraldiker hade att upp-

göra eller granska dylika, men blef af honom kasseradt. I stället

uppgjordes ett annat, i viss mån genom sina tre kronor påmin-

nande om den Tessinska medaljen. Härmed var dock LiNNÉ ej

belåten, utan påyrkade ifrigt att få sin vilja fram.; »war nådig

denna gången uti en sak, som så mycket ligger mig om hjertat».

För att vinna sitt mål vände han sig äfven till Wargentin och

dennes fru med begäran om deras hjälp, på det han måtte slippa

Tilas’ »absurditeter»; »quaestionen är att få behålla mina 3 fält

och mitt ägg». Detta bref hann dock ej afsändas, förrän ett nytt

bref kom från TiLAS med »totalt afslag och ändteligen slutelig dom»,

hvaraf LiNNÉ fann, att om han blefve »nogräknad, så krusar han

ej länge, förr än han slår sönder ägg och gula och gör äggröra

af alltsammans». Slutet blef, att då LiNNÉ sedan mottog det

definitiva förslaget, så fann han, att »det är rätt hederligt och

wackrare, än jag förtjent»,^ och detta blef sedan faststäldt som

adliga ätten VON LinnéS vapen.

Frågas nu: blef LiNNÉ högfärdig öfver att få förändra sitt

namn och sätta ett V. framför detsamma, så kunna vi ej svara

annat, än att om så var förhållandet, så visste han åtminstone

^ Bref till Tilas den 7n> *Vu och samt till WargenTin den 16

nov. 1762..
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ganska väl att dölja det. Säkert är, att han ej visade nägon
brådska att göra inträde pä Riddarhuset, ty först den 23 april

1776 inbetaltes därför stadgade afgifter, nämligen Chartae sigillatce

afgift 200 och »Cantzligebiiren» 150 dir smt samt till Vadstena
adliga jungfrustifts kassa 300 dir kpmt, äfvensom den 25 s. m.
»krigsmanshus-afgiften» 40 dir smt, hvarefter hans adliga ätt

blef introducerad under n. 2,044. Lika ofta eller oftare skref han
sedan LiNNÉ utan något förutskickadt VON som med ett sådant.

Linnés vapen enligt hans Adliga ätten von Linnés

eget förslag. af Kungl. Maj:t fastställda vapen.

Härmed är emellertid icke sagdt, att ej han, hvilken med all .

sin verkliga storhet i många afseenden var som ett barn, stundom

kunde på ett nästan barnsligt naivt sätt visa en oförställd belå-
;

tenhet öfver vunna utmärkelser. Men härifrån till högfärd är ett i

långt steg. En, som är anstucken af sådan, skrifver säkerligen ej j

sådana ord, som de, hvilka LiNNÉ skref till d. v. biskop Men-
\

NANDER, när han till honom sände ett »memorial angående
]

mina små förtjenster».’^ »Jag har här upkastat mitt eget elogie |

och funnit, att propria laus so7'det [eget beröm luktar illa],
|

ja stinker, så att jag aldrig i werlden wisade det for någon, |

om icke för den endaste, som' af alla vvarit min gynnare alt ifrån ^

^ Se Bil. I s. 3.
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mine usle åhr. Om M. K. B. skulle täckas här af utsofra något,

torde det blifwa sådant, som gjorde attention, då det komme af

sådan hand. Men jag blygs att visa det för M. K. B:rs ögon

och gjorde det aldrig, om jag ej woro öfwertygad om M, K, B:rs

kärlek och oryggeliga uprichtighet. War, som M. K. B. altid

warit. » Eller då han om andra, till samme man öfversända, bio-

grafiska anteckningar bland annat säger: »Jag kan icke lämna perso-

nalierne utan någon praefation, ty propria laus sordet, och sjelf-

kiärligheten insmyger sig här och där. . . . War så nådig och

hantera, ändra och tillägg, pro Tua sapientia^y [som du sjelf finner

för godt].

Och för öfrigt — hade han ej både skäl och rätt att gläd-

jas åt de hedersbevisningar, som kommo honom till del? Få per-

soner hafva så innerligt som LiNNÉ varit förenade med och upp-

gått i sin vetenskap; i en utmärkelse, som tillföll honom, såg han

därför på samma gång och måhända förnämligast en hyllning åt

Namnteckningar 1765.

den vetenskap, som, förut föraktad, af honom blifvit lyft till

ära, och hans fullkomliga, brist på förställningsförmåga vållade, att

han ej kunde dölja sin glädje, — ej gjorde som mången, hvilken

nedlåtande beler denna yttring af LiNNÉ, men i sitt inre högmo-

das öfver, ehuru han inför världen låter påskina förakt för, vida

obetydligare utmärkelser, som kommit honom själf till del. Då
man i våra dagar näppeligen kan taga en tidning i handen utan

att påträffa för allmänheten begärliga notiser om lättvunna, med
eller utan urskillning utdelade »offentliga erkännanden», »utmär-

kelser» m. m. i form af ledamotskap i mer eller mindre obekanta

utländska sällskap, små ordensdekorationer från Gud vet hvilket land

o. s. V., sannerligen man då är berättigad att bele LiNNÉS oskyl-

diga glädje, aldrig högfärd, då han, utan att äflas därefter, träffa-

des af välförtjänta utmärkelser, som aldrig förr kommit någon

svensk vetenskapsman till del. Hvad han själf i djupet af sitt

hjärta tänkte om dessa, såsom han själf kallade dem, »tomma nötter»,

finna vi bäst i hans märkliga, icke för någon främmande afsedda

handskrift Nemesis Divina, hvari han biktat sina innersta tankar.

Det vittnar i sanning ej om högfärd, då man där läser: »Ingen

caracter större, än wara ärlig karl»; på ett annat ställe: »jag gaf

Linné. Jl, 23
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mig ej ro natt äller dag... Hwad hade jag mer? Namn ett \vä-

der, som af en annan annihileras. Titlar ett wäder: Adel, Rid-
dare, Archiater!» — eller åter på ett annat: »Hwad är höghet,

då lyckans hjul hwälfwer? Hwad är wishet? Att inse sin egen
okunnighet. Hwad makt? Främsta platsen bland dårar. Hwad
rikedomar? Förmynderskap för andra narrar. Hwad kläder? Libe-

rij på komedien att skräma barn.»^ Att han ej ansåg det vara

egen kraft, hvarpå man kunde lita, det framgår af andra anteck-

ningar, som i det följande skola meddelas.

Mera sanning ligger i den beskyllningen, att han gärna både läste

och hörde beröm öfver sina skrifter och åsikter, öfver de bety-

dande framsteg, hvarför naturvetenskaperna hade honom att tacka,

liksom ock att han blef missbelåten, då han fann sådant, om hvars

riktighet och sanning han var lifligt öfvertygad, blifva motsagdt

och stundom med bittra ord häckladt. Vill man vara rättvis,

måste man dock medgifva, att få torde de vetenskapsmän vara,

om hvilka icke alldeles detsamma kan sägas. Visserligen påstod .

en och annan, att han ville upphäfva sig till envåldshärskare inom

naturalhistorien, och särskildt åberopades såsom stöd härför, att

han, t. ex. i Species plantarum, alldeles underlät att omnämna af

andra upptäckta och beskrifna arter eller hänförde dem till andra, X
såvida han ej haft tillfälle att själf se och examinera desamma.^

Till en viss grad ligger nog sanning häri, men om man besinnar

den mängd af odugliga »arter», som, äldre författare beskrifvit,

och som han haft mycket besvär att utmönstra, så finner man
lätt förklarlig hans ovilja att i sina arbeten erkänna andra arter, än

dem han med säkerhet visste förtjäna anses såsom sådana. »Många

^ Hvad i detta stycke säges, har för 25 år sedan blifvit nästan orda-

grant af förf. yttradt. Den under denna tid fortsatte LiNNÉ-forskningen

har icke vållat någon rubbning i då uttalad uppfattning. — Liknande omdöme

har ock fälts af C. A. Agardh (Äreminne s. 103): »Främmande var honom

det slags blygsamhet, som gerna vill låta ana en förborgad, en stor förtjenst

under försäkringame om egen oduglighet, och som hoppas, i samma mån

man nedsätter storskrytarens värde, skall man äfven upphöja den ödmjuke '

hycklarens. Linné var för stor att dölja sig. Sådan han visste, att han S

var, sådan visade han sig i känslan af sin ära och icke ens likgiltig för dess
|

yttre tecken. Han gladde sig innerligen åt allt, som befordrade vettenska-
^

pen, och han kunde aldrig skilja sin person ifrån denna. Då man bevisade

honom ära, smickrades han deraf icke mer än en annan, men hans barnsliga '%

och öppna sinne tillät honom ej att dölja det. Han gladde sig derat öfver- ^
ljudt. Man såg, att det var icke blott föi sin egen person, utan ännu mera #
för den kära sakens skull. Ty han fägnade sig ännu mera, när han kunde J
göra något till dess befordran.» W

Jfr. del II s. 271. «
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gifwas», sade han ock, »som tala om det de icke sedt, men LlN-

N^US talar aldrig- om annat, än det han sjelf haft för ögonen och

examinerat»; »han war ock därföre Auctoi\ men ej Co77tpilat07'.^A

— F. ö. försäkrar ACREL, att »ingen kunde blifva mer glad öfver

rättelser än han, och den Discipel, som genom säkra rön kunde

öfvertyga honom om misstag, blef hans bästa vän».

Mesta anledning torde man hafva tagit sig till beskyllnin-

garna om högfärd af en del hans anteckningar om egna arbeten

och meriter, hvilka af Ad. Afzelius publicerades i Ege77hä7tdiga

aTttecknmgar af CARL LiNNAEUS om sig själf. ]\Iä man dock

besinna anledningen till deras nedkastande på papperet och det

med dem afsedda ändamålet. Man lade den tiden mycken vikt

pä att parentation skulle hållas efter dödsfallet, och icke ovanligt

var då, att man själf sammanskref och efterlämnade biografier,

som kunde bespara den blifvande parentatorn åtskillig möda. Så

var ock här förhållandet; Linné iklädde sig här, så att säga, sina

vänner Abr. BäCKS och M. Beronii skepnad och formade orden

så, som han ansåg dem vilja hafva dem. F. ö. — kan man verkli-

gen påstå att, om man betraktar sakerna efter den tidens uppfattning,

däri finnes något osant? Och ho kunde förmena honom att där

i korthet sammanfatta de omdömen, som funnos i loo-tals skrifter

och uttalats af de mest framstående samtida? Om han tagit sig

före att föttiga, förneka eller förringa dessa loford, skulle det ej

hafva varit ett alltför genomskinligt skrymteri?^

En annan beskyllning, hvarför Linnés minne varit utsatt, är

den för girighet. Ingen kan vara mindre befogad än denna.

Snarare kan man, i betraktande af hans frikostiga välvilja mot
lärjungar, studerande landsmän och andra behöfvande, de under-

stöd han lämnade till vetenskapliga forskningsfärder, hans inköp

af dyrbara arbeten m. m., säga, att han väl litet tänkte på
egen fördel och sin familjs behof. Huru en dylik opinion kunnat

o
^ Träffande anmärker Bäck (Åminnelsetal s. 6o)\ »Ingen har sagt, att

han lånt sit af andra, men en och annan utlänning har klagat, at han var

ovillig at förlita sig på andres rön och at i sina skrifter taga deras uppgifter

för goda.»

- Man har ock stött sig på en liten af honom uppgjord rangordning

bland »Floras officerare», hvari hans antagonister Siegesbeck och Heister
upptagas sist såsom »fältväbel» och »rumormästare», under det att alla de

öfriga tillerkänts olika officersbefattningar. Det hela är uppenbarligen ett

oskyldigt privatskämt, om det än visar det högre eller lägre värde, han satte

på samtida botanister. Att han själf står såsom »general», är alldeles i öfver-

ensstämmelse med att han af så godt som af alla andra benämndes »prin-

ceps botanicorum* [botanisternas furste].
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utbilda sig, beror på en liten egendomlighet, som snart icke var

någon hemlighet, och det var hans förkärlek för dukater, företrä-

desvis holländska. När han bekom en sådan, gömde han den
sorgfälligt; vägrade han, t. o. m. på det bestämdaste, att mottaga
betalning för lämnad undervisning, så kunde han ej längre säga

nej, om en dukat framsträcktes. Följden häraf blef, att under

årens lopp ett stort antal sådana samlades, hvilka förvarades i

byrålådor eller på bordet stående skålar och ofta utgjorde hans

ögonfägnad, fastän, om de gjorts räntebärande, ej obetydlig vinst

däraf skulle vunnits. »Detta war intet annat än en wurm hos

honom, ty han war wanligtvis frikostig, ja understundom slösach-

tig», säger hans lärjunge Hedin under det att Bäck förklarar:

»Den ädlaste af metaller gladde hans ögon, och hvarföre skulle

han icke samla den, när han alt samlade, som naturen hafver i

sitt sköte?»

I ett annat afseende var han mera snål, än hans lärjungar

önskade, och det var med hänsyn till trädgårdens växter. Detta

var dock en nödvändig följd af det stora lärjungeantalet. Hade

de, såsom de ville, fått för sina egna herbarier insamla af där

blommande växter, så hade trädgården snart varit plundrad, honom

själf och institutionen till skada. Snål var han ock med hänsyn till

sina samlingars förökande, och med tacksamhet mottog han hvarje

gifvet bidrag härtill, men »han var försynt att begära». Af hvad

hans lärjungar under sina resor inom och utom landet insamlat

ansåg han sig hafva en viss rätt att erhålla del, »och satte [enligt

Bäck] stort värde på den höfligheten; om han saknade ett sådant

förtroende, kunde han ej bärga sit misstycke».

Det utan gensägelse mest utmärkande draget i LiNNÉS ka-

raktär var hans varma religiositet, hvilken gaf sig luft på alla om-

råden. På grund häraf saknades han sällan i kyrkan på sön- och

helgdagar, och om morgnarna skulle någon af döttrarna eller pa

senare tiden en hans dotterdotter komma in i hans rum och för

honom sjunga »pappas visa»,^ som troligen är af honom själf för-

fattad, Denna ger ett klart uttryck af de lefnadsregler, som han

för sig uppställt och som han troget sökte följa. Den är af föl-

jande lydelse:

Kiän den Gud, som dig bewarar,

af hans nåd och stora wärk.

Se hur ömt han dig förswarar

från alt ondt; betänk och märk

* Gahm-Perssonska manuskriptsamlingen i Ups. bibliotek.

® Inom släkten finnas ännu i behåll tvenne exemplar af densamma, det

ena skrifvet af Linné själf.



Ditt älende och hans styrka,

sök hans bistånd i din nöd.

Lär med allwar honom dyrka,

honom älska till din död.

Lef förfroligt, ömt och kiärligt

mot din wän och mot hwar man,

så försichtigt och så ärhgt,

att din owän intet kan

dina fehl till wapen bruka,

när han will din ofärd se.

Hielp en fattig, sök den siuka,

nästan råd och warning ge.

Fruchta ej för bistra tider,

sök din lycka i din siähl.

Knorra intet, när du lider,

tacka Gttd, när du mår wähl.

Giör af upsdt aldrig illa,

räkna för din högsta frögd

giöra wähl och lefwa stilla,

wara med din dehl förnögd.

War förnögd med lyckans håfwor,

döm ej hårdt om andras fehl.

Dela med dig af de gåfwor,

Himlen dig beskiärt till dehl.

War mot dina wänner trogen,

ömsint för en blödig siähl,

i beslut och rådslag trogen.

Tänk ej ondt, men tala wähl.

Trösta den, som du ser gråta,

giör ej af den arma spott.

War benägen att förlåta

den, som ångrar sina brott.

Lätt ej lappri dig förtreta,

war ej kall i stora mål,

aldrig någons swaghet reta;

giör mot andra, hwad du tohl.

War ej hård mot den dig tienar,

håll dit hus i skick och lag.

Se dig före hwem du länar,

lef att kunna dö hwar dag.

Äger du en trogen maka,

war mot den båd god och huld;

ömsint och dess rätt bewaka,

att du slipper dubbel skuld.
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Äfven bland hans anteckningar, aldrig ämnade att läsas af

andra än barnen, har han ock på sitt enkla, barnafromma sätt

gifvit luft åt sina känslor af ödmjukhet, vördnad och tacksamhet

mot Honom, som så underligt och lyckligt ända till hans ålder-

dom länkat hans öden. Så t. ex. skrifver han där:

Gud sjelf har fört houom med sin egen alsmägtiga hand;

5 har låtit honom upspritta utur en stubbotan rot, omplanterat honom på
en fjerran ort härligen, låtit honom upstiga till ett ansenligt träd;

» » ingifwit honom en sådan brinnande hog för wettenskapen, att den
blifwit det aldrabehageligaste;

» » gifwit, att alla önskeliga medel existerat på hans tid, att han kunne
winna sina progresser;

» » fört honom så, att det han önskat sig och ej wunnit, blifwit hans

största förmon;

» » gjort honom uptagen hos Maecenates Scientiarum, ja, hos de Öfwerste

i Riket och i konungahuset;

» » gifwit honom fördelachtig och hederlig tjenst, just den han i werlden

mest önskat sig;

» » gifwit honom den Hustru, han mäst önskade sig, och som hushål-

lade, medan han arbetade;

>' » gifwit honom Barn, som blifwit beskedlige och dygdige;

» » gifwit honom Son till Successor i tjensten;

» » förlänt honom det största Herbarium i werlden, hans största nöje;

» » förlänt honom gods och annor egendom, att om intet warit öfrigt,

dock intet fattats;

» > hedrat honom med Äretitel (Archiater), Stjerna (Riddare), Skjöld

(Adelsman), Namn i lärda werlden;

» » bewarat honom för eldswåda;

» » bewarat hans lif öfver 6o åhr;

» » låtit honom få koxa in uti sin hemliga Rådkammare;

» » låtit honom se mera af sina skapade wärk, än någon dödelig före

honom;
» » förlänt honom den största insicht i Naturkunnigheten, större än någon

wunnit.

Herren hafwer warit med honom, ehwart han gångit hafwer, och haf-

wer utrotat alla hans fiender för honom och hafwer gjort honom till ett stort

namn, såsom the storas på jordene. 2 Sam. VII: g.

Allra klarast framträder hans åsikt om Gud såsom bestraffande

brott och öfverträdelser af hans bud i de märkliga anteckningar

öfver Guds straffande rättvisa eller Nemests dtvina., som han trodde

sig spåra öfverallt i månniskolifvet. Allt ondt — alla olyckor och

motgångar — måste hafva någon orsak, och denna är förnämligast

att söka i brott mot Guds lag, som af de däraf drabbade blifvut

begångna. En ond gärning måste bära onda frukter; straffet träf-

far på ett eller annat, ofta det egendomligaste sätt syndaren äfven
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r här i tiden. Någon fullständig, ordnad sammanställning af denna

f
sin lära har han ej lämnat, utan endast samlat fakta, som an-

sågos gifva stöd åt densamma. Afsikten var, såsom han uttryck-

ligen säger, endast, att sonen skulle däraf känna sig varnad för

de synder, hvarpå Nemesis särskildt följde; för öfrigt höll han dem

Titelblad till anteckningarna öfver Nemesis divina, bärande spår

af flitigt begagnande.

för alla strängt hemliga, särskildt emedan anteckningarna till stor

del gällde ännu lefvande eller nyligen aflidna personer, hvilkas an-'

höriga han fruktade däraf kunde känna sig särade. Då detta skäl

mot deras offentliggörande med åren bortfallit, hafva de sedan ett

par gånger, så fullständigt som synts tillständigt, blifvit tryckta.

Prof därur intagas äfven såsom bilaga till denna lefnadsteckning

ii
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Det var emellertid ej blott i hemmets stilla värld eller i en-

samma stunder, som hans gudsfruktan blomstrade; han tog den ock
med sig in i sin vetenskapliga verksamhet, både såsom lärare och
författare. Själf vittnar han om sig själf, att »han hade altid wörd-
nad och admiration för sin Skapare och sökte leda sin wettenskap
till dess Auctor», och ingen kan jäfva dessa hans ord. Åhörare
af hans föreläsningar äro härutinnan enstämmiga. »Man hörde

^71

/UJ^
'-yi.-

^2^ '9^—

^ Out7
t^

Ett blad af anteckningarne om Nemesis devina.

honom aldrig hålla någon föreläsning i Naturalhistorien», skrifver

en af dem, ^ »utan att han sökte leda allt till Guds äras upp-

höjande. ’Det är vanligt ibland menniskor’, sade han, ’att beundra

det stora, såsom t. ex. en Elefant eller något annat stort djur,

men man glömmer att beundra Guds vishet, som visar sig i det

minsta kräk, hvilket icke en gång kan beskådas med obeväpnadt

öga. Detta kräk har äfven sina lemmar, som utgöra den konstigt

A. Ehrström (Ups. univ:s bibl:s mscrpt X. 274 c.).
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sammansatta kroppen och fordrar visserligen lika så stor beundran

som den största Elefant. Jag trotsar derföre Gudsförnekaren att

betrakta naturens alster, vare sig stora eller små — och neke han

sedan, om han kan. Guds varelse, magt, vishet och godhet. 'Store

äro Herrans verk, och den som uppå dem aktar, han hafver lust

deraf.’ Man hörde honom ofta göra detta utrop.»

På liknande, dock ännu mera högstämdt sätt uttalade han

sig ock i sina skrifter. Man behöfver endast slå upp t. ex. Syste-

ma Naturce, Museum RegincB och andra hans arbeten fÖr att finna

dem försedda med motton, som prisa Jehovah och hans under-

bara verk, och som hämtats ur gamla testamentets skrifter

(såsom Davids psalmer och Syrachs bok). Och det hörer till

undantagen, att han ej i sina skrifter, de må vara stora eller små,

uttalar sin beundran öfver Skaparens allmakt, vishet och godhet.

Man lägge blott märke till företalet i de sista upplagorna af Sy-

stema Natui'ce^^ där han sålunda höjer sin stämma till Skaparens lof:

»Jag såg den oändlige, alwettande och alsmächtige Guden på ryggen,

då han gick fram, och jag hisnade! Jag sporade äfter Hans fotsteg öfver na-

turens fält och märkte utur hwart enda, äfwen i dem jag näppeligen kunne
skönia, en oändelig wishet och macht, en outransakelig fullkomlighet. Jag
såg där, huru alla Dmr underhöllos af wäxterua, wäxterna al ^oxå&rx, jorden 2ii

jordklotet; huru jordklotet wälfdes natt och dag kring Solen, som gaf det

lif; huru Solen med Planeter och Fixstiernor rollade liksom på sin axel, till ett

obegripeligt antal och oändelig widd, samt uppehölles uti sitt tomma intet

af den obegripeligt första rörelsen [primum movensj, altings warelse, alla orsa-

kers driffiäder och styresman, denna werdeues Herre och Mästare. Will man
kalla honom Öde [Fatu7n], så felar man intet, ty all ting hänger på hans finger;

will man kalla honom natur, så felar man ock icke, ty af honom är allting

kommit; will man kalla honom Försyn, säger man ock rätt, ty äfter hans wink

och willia går alt. Han är helt och hållen Sinne; hehl och hållen Syn;

hehl och hållen Hörsel; han är siähl, han är sinne, och Han är endast sin

egen! Ingen mensklig gissning kan hitta hans gestalt; det är nog, att han

är ett ewigt och oändeligt gudommeligt wäsende, som är hwarken skapat äller

födt, ett wäsende, utan hwilket intet är, som giort är; ett wäsende, som har

grundat och bygdt allt detta; som allestädes skimrar för wåra ögon utan att

kunna synas och allenast kan ses af tanken, ty ett så stort Majestet reside-

rar på en så helig tron, der ingen kan få tillträde utom endast Siählen.»

Denna LiNNÉS varma religiositet gjorde honom emellertid ej

till en slafvisk förfäktare af allt, som den tidens ortodoxa teologer

ansågo såsom ovedersägliga trosartiklar. Sant är visserligen, att

han, liksom så godt som alla den tidens naturforskare, ansåg

' Detta är naturligtvis på latin, men har sedan många gånger citerats

i svensk öfversättning. Här meddelas Linnés egen svenska urskrift, hvilken

anträffats bland hans manuskript i London.
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bibeln vara en hufvudkälla äfven i naturvetenskapliga frågor och

därför stundom åberopade bibelspråk såsom tungt vägande bevis

för sina vetenskapliga åsikters riktighet, men stundom tillät han

sig ock en tolkning af bibelns ord, som af åtskilliga, fullt rätt-

trogna ansågs vara smått stridande mot kyrkans lära. Så t. ex.

då han betviflade, att en allmän syndaflod ägt rum, eller att 6,000

år då ej ännu förflutit sedan världens skapelse, liksom ock då han

antog, att de fyra elementen funnits till före den i första MOSE bok

skildrade världens skapelse. Dessa hans åsikter, äfven om de ej

i tryckta skrifter bestämdt uttalades, kunde ej blifva alldeles obe-

kanta och gåfvo anledning till, att en del af den stora allmän-

heten, både präster och lekmän, som ock i det förr ovanliga syss-

landet med naturalster funno något misstänkt, i honom trodde sig

spåra en kacherad ateist eller åtminstone i viss mån irrlärig. Det

är med hänsyn härtill, som LiNNÉ i sin Nemesis divina nedskrifvit

de skarpa orden: »Fritänkare har jag hört i alla werdenes tider . . .

hwarföre ligger macht på för theologis att dem refellera framför

några andra små kättare ... Ju större moralist, ju mera galla. Ju

dommare präst, ju flere kiättare Ju trubbigare rakknif, ju

mer drar han.»

Innan vi här sluta skildringen af LiNNÉs personlighet, torde

något böra nämnas om hans politiska intressen och åsikter. Därom

kunna vi fatta oss helt kort, ty i själfva verket sysselsatte han sig

sä godt som platt intet därmed. Någon tidning höll han sig icke,

utan var nöjd med att få veta, hvad som timade i den stora värl-

den, genom att helt hastigt genomögna de af Smålands nation

hållna Stockholmska Posttidningarne eller det exemplar af vecko-

skriften Ärlig Swensk^ hvarpå konsistorium prenumererat, sedan

kanslern därtill uppmanat, emedan den »innehåller och grundar sig y

på sunda Principier, så wäl i?i politicis^ som allehanda andra wackra

ämnen». ^ Af de med hwarandra kämpande partierna sympatise-

rade han mest med hattarna, men såg med sorg och vämjelse alla '

de strider och personliga förföljelser samt den moraliska deprava-

tion, hvartill man å ömse håll gjorde sig skyldig. -^Bene vixit,

qui bene laluil'», var ett hans favorituttryck, och i öfverensstäm- ö

melse därmed sökte han hålla sig fjärran från allt, hvad politik

hette; han lefde lyckligare i sitt '/»pulvere scholasticot [skoldamm] .y

än i den intrigfyllda hufvudstaden. Blott en enda gang väcktes
J

han upp ur denna politiska apati, och det var, när underrättelsen

om Gustaf III:S revolution, som han hoppades skulle återföra
|

^ Cons. acad. prot. “/s ^755-
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fred och lycka inom landet, anlände till Upsala. Han samman-

kallade då sina lärjungar och höll för dem »ett wackert tahl; då

först beklagade han sig öfwer sitt lifs korthet, emedan han icke

kunde hoppas att länge få niuta den lyckan att se, huru weten-

skaperne skulle blomstra under det skydd, som blef dem unnadt

af LOVIS-^ Ulric^ så wärdige Son».^ »Alla sjunga jubilaeum

öfwer Hans Maj:t, jag högst», skrifver han till BÄCK den Y9 H72,
»Gud ske lof, wij få lämna wåra barn i Hans händer, då wij snart

skola quittera dem.»

o

Ar 1743 inflyttade LiNNÉ i den vid botaniska trädgården

uppförda boställsbyggnaden, ^ och han kände sig då mer än lyck-

lig. »Nu hade LlNN.5iUS heder», förklaras i en af själfbiografierna.

Linnés bostad i botaniska trädgården.

Efter teckning af J. G. Hallman 1745 i disputationen : Horlus Upsaliensis.

»den tienst han war född till, tillräckelige pgr, de han ock dels

fått med sitt gifte, en kiär hustru, wackra barn och hedersnamn,

bodde uti ett palais, till honom bygdt ganska täckt af academien,

och trägården want nu sin fulkomlighet. Hwad mehr kunde då

sig en man önska, som hade alt utom nöjet, som omögligt kunne

blifwa alt för länge. Så många stenar, som funnos uti hans samb-

ling; så många örter, som funnos uti hans Herbarier och trägård;

så många Inseeter, som han samblat och satt på knap nåhlar; så

många fiskar, som han inklistrat på papper som örter; de alle,

utom hans egit Bibliotheque, satte honom tidsfördrif.

»

Huru det såg ut inom hus, därom vet man nu föga, utom att

»man såg på wäggen hänga de 2:ne Rudbeckar, aftagna så lika,

att dem allenast fattades måhl, twenne hederwärda antecessorer;

’ S. A. Hedin’ i Galnn-Perssonska niaiiuskr. sanil. i Ups. univ. bibliotek.

- Nuvarande 11. 27 vid Svartl)äcksgatan.
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man såg utom dem pä wäggarne hänga afritade de mäste store

Botanici: Tournefort, Rajus, Morison, Rivinus, Vaillant,
Boerhaave, Burman, Plukenet, Breynius, Columella, Jun-
GERMAN, Koenig, Simon Pauli, Camerarius, Tilli, C. Bau-
HINUS, Sloane.» Dessutom vet man, att han i början dispone-

rade endast nedre våningen, där familjebostaden var, och en del

af den öfre; de andra rummen därstädes användes till museum
och för de privata kollegierna. I hörnrummet inåt trädgården

hade han sitt bibliotek, hvari han arbetade; tillika kunde han där

hålla ett vaksamt öga på arbetarne och de besökande i trädgården.

I den mån familjen ökades och barnen växte, behöfdes större ut-

rymme; museet flyttades då till orangeribyggnaden, och äfven hans

egen stensamling fick med konsistorii begifvande där sin plats,

dock med villkor, att den icke fick med universitetets samman-
blandas.

Om husets inre angelägenheter bekymrade LiNNÉ sig föga,

och hans tid tillät honom det ej heller, hvarför han ock betrak-

tade det såsom en Guds nådegåfva, att han fått en hustru, »som

hushållade, medan han arbetade». Under årens lopp förändrades

äfven hon ej obetydligt både till sitt yttre och sinnelaget; den

smärta, lefnadsglada unga frun blef en stor, korpulent, kärf ma-

trona med grofva anletsdrag. Under sina första Upsala-år synes

hon — att döma efter de sparsamma underrättelserna från den

tiden — hafva gärna hängifvit sig åt nöjen, haft danstillställnin-

gar i sitt hus samt framför allt ägt stort behag till kortspel.

Äfven då LiNNÉ var borta i Stockholm, samlades nästan hvarj.e

kväll det vanliga spelkotteriet — professorskan Klingenstierna
och magister docens Berge Frondin— i Linnéiska hemmet vid

»trisett»-bordet, och därvid gick det så gladt och ogeneradt

till, att Linné, hvilken ej alldeles saknade misstänksamhet, uti

hastigt nedskrifna anteckningar t. o. m. gaf luft åt en viss por-

tion af svartsjuka. Att denna var alldeles obefogad och snart

förgick, därom vittnar det vänliga bref, som helt kort därefter af

honom skrefs till den misstänkte unge mannen,^ hvilken ock fort-

farande var en ofta sedd gäst i hans hus.

Med åren öfvergick fru Sara Lisa till att blifva så godt som

uteslutande en prosaisk, men praktisk och dugande husmoder.

Den bildning, som hon i föräldrahemmet erhållit, var tvifvelsutan

* Han gaf honom däri åtskilliga komniis.sioner att uträtta i Stockholm

samt tillägger; »Sij, så törs man tillita sine wänner, at det knakar i r^^ggen

på dem, och de blifwa ändock ej onda. Wälkommen till Upsala, wij wäntom

Eder med åtrå.» (Den ^745-)

\

A
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mycket ringa; bref från den tidens damer, äfven i de högsta sam-

hällskretsarna, vittna visserligen föga fördelaktigt om deras för-

måga att ens hjälpligt behandla modersmålet, men hvad fru LiNNÉ

i den vägen presterade, är sådant, att det både till stafning och

satsbyggnad vittnar om fullständigt förakt för svenska språkets

Fru von Linné.

Efter teckning i svartkrita, troligen af S. N. Höök, å Hammarby.

lagar. Häraf alstrades ock olust för bildande sysselsättningar och

förströelser; den rekreation, som hon unnade sig, hämtade hon

ända in på ålderns dagar från trisettbordet, och det var säkerli-

gen ett bevis på stor uppoffring, då hon vid en ifrig uppmaning

till Bäck att göra ett Upsala-besök först lät sin man foga ett

löfte, att hon skulle undvika allt, som kunde misshaga honom,

blott med undantag af kortspelet, men sedan, då han gaf ett und--



366

vikande svar, förklarade sig beredd att t. o. m. »cedera spelet,

allenast min Bror will komma».
Om hon sålunda ej kunde eller ens försökte att i ringaste

mån sätta sig in i mannens vetenskapliga åsikter och sysselsätt-

ningar, blef hon i stället — hvilket för honom var det viktigaste

— en idog, kraftig (man har t. o. m. sagt härsklysten) och klokt

beräknande husmoder. Och detta behöfdes äfven synnerligen väl.

P^amiljemedlemmarne ökades till antalet mer och mer samt föror-

sakade, då de växte upp, ökade utgifter. Dessutom rådde i

hemmet stor gästfrihet, och särskildt vid de tvenne stora årsmark-

naderna samt vid akademiska högtidligheter (t. ex. promotioner)

var huset nästan öfversvämmadt af resande, hvilka — efter den

tidens sed — ej gjorde korta visiter, utan kvarstannade flera da-

gar. Maten var visserligen i hvardagslag endast, hvad man kal-

lar, husmanskost, men denna var både god och riklig, såväl åt

familjemedlemmarne som tjänstfolket. Möblemanget och öfrigt

husgeråd blef med åren allt prydligare; att döma efter hvad däraf

ännu finnes i behåll, bar säkerligen Linnéiska hemmet i ganska

hög grad prägeln af elegans och burgenhet, om än i vissa afseen-

den blandad med en, enligt nutida begrepp, ovanlig enkelhet och

anspråkslöshet. Kläderna voro väl i hvardagslag enkla nog, men

döttrarnas ännu i dag i behåll varande kulörta sidenklädningar, silkes-

strumpor samt koketta, högklackade och spetsiga skodon^ vittna

om, att vid högtidliga tillfällen en dyrbar elegans kunde utveck-

las, som väl kan täfla med nutidens. Vid särdeles högtidliga till-

fällen, t. ex. vid en bal med anledning af ett konungabesök, kom
härtill den konstnärliga, storståtliga hårklädseln, hvilken ej kunde

fullbordas på en dag. Inom släkten fortlefver ännu en tradition

om, huruledes ett par af döttrarna, som dagen före balen blifvit

friserade »ä la Turque» och »ä la Frégate», måste tillbringa

natten sittande i tunnor, för att hårkonstnärens mästerverk ej skulle

förstöras.

Lägga vi härtill, att under de senare tjugu åren af LiNNÉS

lefnad hushållet var dubbelt, nämligen både i staden och pä lan-

det, och det senare förenadt med ett vidlyftigt landtbruk, med

hvars skötsel Linné så godt som alls intet befattade sig,“ så inses

lätt, att allt detta kräfde en dugande husmoders omtanka och

oförtröttade omvårdnad. I det afseendet är därför fru Sara LtSA

tvifvelsutan all heder värd. Också var hennes förmåga både känd

’ Finnas bland samlingarna å Hammarby.
* Så t. ex. omtalar han i bref till Bäck, att det var ^uxorula mea-» [min

lilla hustru], som var sysselsatt med rågbärgniugen o. s. v.

\
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och erkänd, hvadan äfven, då Consistorium academicum ansett sig

böra bjuda hofrättsrådet Petr^US, hvilken skänkt ett »dyrbart

snäckcabinett» (del. II, s. 130), på middag, så var det fru LlNN.^A,

som fick uppdrag att ombesörja denna, såsom den bland akade-

miens räkenskaper befintliga räkningen å 77 dir kpmt utvisar.

Att hon i allt gick till väga så, som det den tiden ansågs

höfvas en om sitt hus mån husmoder, må ej förtänkas henne,

äfven om hon ej skulle passat för våra nutida förhållanden. Ord-

ning skulle råda på alla områden. ^ Slarf och misshushållning tål-

des ej; intet användbart fick genom vårdslöshet förstöras, och på

tiden skulle man taga noga vara. Klockan 4 på morgonen skulle

spinnrockarna börja surra, och därvid skulle en af döttrarna alltid

vara närvarande. En genom flera generationer bevarad familje-

tradition förmäler, att då arbetet med äldsta dotterns utstyrsel

strax före bröllopet pågick och denna något försofvit sig, så fick

hon genom en kraftig örfil af modern påminnelse om det otillstän-

diga i sitt beteende. Naturligtvis hölls lika sträng disciplin med
tjänarinnorna, hvilka ännu, då gumman af ålderskrämpor var

sängliggande, måste komma in i hennes sängkammare för att

spinna, och den, som under vintern spunnit de flesta härfvorna,

erhöll sedan största marknadsgåfvan. Och något slarf fick därvid

ej äga rum: så länge hon orkade, härflade hon själf allt garnet

för att se efter, huru det var spunnet. Men så hade hon ock —
hvilket var den tidens husmödrars stolthet — ett rikt linneskåp,

fullt af hemgjordt fabrikat.

Detta hennes oupphörliga sysslande med hushållsbestyr och

talrika tjänare vållade nog en viss kärfhet, butterhet i uppträdan-

det, hvilket t. ex. gjorde, att hon af LiNNÉS ofvan nämnde lär-

junge FabriciUS får det vitsordet, att »hon fördref ofta glädjen

från våra samqväm». Att detta dock ej bör tillskrifvas någon

inneboende elakhet, utan snarare en viss oslipad rättframhet, torde

man hafva rätt att antaga af åtskilliga smådrag. Så t. ex. då

Gustaf III den 12 aug. 1775 besökte Linné i Upsala och hans

betjäning under hällande regn fick sitta kvar på hästarna nere på

^ Så t. ex. fanns en skriftlig matordning för tjänarne med bestämmelser,

hvad de skulle hafva till frukost, middag och kväll hvaije dag i veckan. Det

var där fastställdt, huru många marker kött hvarje person skulle hafva i vec-

kan, och portionerna voro ej knappt tilltagna. — Potatis, mot hvilken växt

lyiNNÉ hyste misstroende såsom ägande många giftiga släktingar, användes

litet eller intet i hans hushåll, men döttrarna, som voro älskare däraf, skaffade

sig sådan genom att mot sina smörgåsar tillbyta sig något af den föda, som

var ämnad till aporna. På utspisningsordningen under fru Linnés äldre

år förekom potatis tre dagar i veckan.
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garden. Detta fann fru I.INNÉ icke vara, .säsom sig borde, livar-

för hon, dä konungen efter en stund frågade henne, om hon hade
nagon ön.skan, som han kunde uppfylla, svarade rätt och slätt,

att hon önskade, det H. M:t ville tillåta folket sitta af, torka

sina kläder och intaga några förfriskningar. Konungen rynkade
väl pannan vid detta oväntade svar, men resultatet blef, att kar-

larne till sin stora glädje fingo hälla vattnet ur stöflarna och vid

en sprakande spiseleld torka sina genomvåta kläder samt förfriska

sig på bästa sätt med mat och öl.^ Bland hennes descendenter

har därför den uppfattningen fortlefvat, att »gumman LiNNÉ» vis-

serligen var något sträng och stötande i sitt sätt, men i botten

god och vänlig.

Härmed är icke sagdt, att ej slitningar och misshälligheter

makarne emellan förekommit; tvärtom inträffade detta stundom,

hvilket är så mycket naturligare, som de båda ägde ett lättrördt,

uppbrusande lynne. Häraf alstrades hos andra den föreställnin-

gen, att Linné både »stod under toffel» och i sitt hem »icke

var fullt lycklig». Om med det förra afsetts, att han låtit sin

hustru i hemmet styra, som hon själf fann för godt, så är det en

obestridlig sanning, men ock något, hvaröfver han alls icke bekla-

gade, utan tvärtom gladde sig. Själf hade han så litet intresse

för sådana bestyr, att det t. o. m. kunde hända, att han ej igen-

kände husets eget folk, utan t. ex. kunde fråga sin dräng: »hvem är

I?» Hvad åter beträffar de tillrättavisningar, som han af sin hustru

erhöll, så torde de stundom ej varit alldeles obefogade. Så t. ex.

då en gång gästabud skulle hållas och en af gästerna, professor

Melanderhielm, råkade infinna sig något för tidigt. Denne

och Linné kommo då i ett lifligt samspråk, så att de helt och

hållet glömde bjudningen och företogo sig att till diskussionens ^

belysande med kol upprita diverse figurer på det sannolikt ren-

skurade golfvet. Dylika tilltag, omedelbart före de andra gäster- 7:

nas ankomst, torde nog kunna sätta de flesta husmödrars tålamod

på prof, i synnerhet om de äga så utprägladt ordningssinne som /

fru Linn^^EA. — Uppenbart är f ö., att äfven om — såsom det C

berättas från början af deras äktenskap — hustrun i häftigheten 4^

låtit undfalla sig några ord om, att det var hon, som medfört

penningar i boet och därför borde få vara den bestämmande,

e. d. — så v'^ar detta icke något annat än ett hastigt öfvergående

’ T, TuLiyBERG, auf. st. Äfven flera andra, här anförda familjetradilio-

ner äro därifrån hämtade; de öfriga hafva benäget meddelats af en annan

af Linnés descendenter, doktorinuan Ida Öhrn.
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moln på den vanligen solbelysta äktenskapliga himmeln.^ Hade
Linné känt sig nedtryckt eller olycklig i hemmet, skulle han

säkerligen ej ägt det glada, frimodiga lynne eller den okufvade

arbetslust, hvaraf han ända in i ålderdomen var i åtnjutande. Kändt

är ock, att han stundom ville bereda sin fru små angenäma öfver-

raskningar. Då hon t. ex, en gång uttalat önskan att erhålla litet

sidensars till en bindmössa, gick han åstad och hemkom med ett

helt stycke sådant. Hvad hon sade om saken, är ej bekant, men
säkert är, att hon bland annat lät däraf göra sig en kappa, och

denna finnes ännu i behåll.

Huru varmt LiNNÉ var fäst vid sin hustru, visade sig bäst

under en hennes svåra sjukdom. Själfva julaftonen 1754 insjuk-

nade hon nämligen häftigt i »denna gångbara maligna febern», och

sedan följde mer än en månad, som var den svåraste tid, han nå-

gonsin upplefvat. Hela huset var i upplösnings-tillstånd
;
barnen

klagade och gräto, han själf satt vid den sjukas säng, medtagen

af oro, sorg och sömnlöshet. Först på 26:te dygnet visade sig

en ljusglimt till förbättring, men försämring inträdde snart på nytt.

»Det kostar på wara gift, med siuk hustru och många små barn.»

»Hwad skall blifwa af mig, olycklige, om hon dör?» — klagar

han i bref till BÄCK (den ^7i2 D 54 , 7n
^

7i
^ 755 )

“
»hwilken skall draga försorg om våra barns uppfostran? hwilken

om hushållet?» Ändtligen den 31 jan. hade han glädjen att kunna

meddela, att han, »liksom utsluppen ur ett fängelse, börjat åter-

kunna draga andan, sedan min lilla hustru nu så småningom bör-

jat tillfriskna».

Mot sina barn var LiNNÉ en kärleksrik fader, mot den äld-

ste sonen måhända i alltför hög grad, så att denne däraf hade

skada för hela sitt lif. Det ansågs visserligen, att hans »principe

war, at en ung karl borde hållas ganska strängt och slita ondt,

om det skulle blifwa folk af dem», men om detta är sant, så tilläm-

pade han åtminstone icke densamma på sin egen son. Detta fram-

går dels af dennes utnämning vid helt unga år till botanices demon-

* Linnés vana att genast anteckna allt, som föreföll honom anmärk-

ningsvärdt, har man att tacka för följande godbit: »Att drömmar intet

betyda, derom äro alla ense. För min del, då jag drömmer om lik och

begrafning, råkar jag följande dag alltid i vrede, hvilket jag redan fem gån-

ger iakttagit. I dag på morgonen drömde jag om begrafning i hemmet.

Jag ansåg mig kunna vänta vrede. Jag aktade mig därför på det nogaste

för vrede. Men — vid middagstiden blef jag högeligen uppretad af min

hustru, som svarade mig spotskt och försmädligt. 1765 Nov. 15.» — Anteck-

ningen är gjord på latin, såsom vanligt, då han önskade, att ej hvilken som

helst skulle förstå, hvad han skri fvit.

Linné, II. 24
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strator och professor/ dels af att han ej motsatte sig eller afstyrde

andra utmärkelser, som uppenbarligen kommo sonen till del, icke

på grund af egen förtjänst, utan för faderns skull/ Särskildt är

här att framhalla, att han, utan att hafva aflagt någon examen
eller ens någon gång disputerat, 1765 — alltså vid 24 års ålder

— enligt uppgift på kronprinsen Gustafs befallning, promovera-

des till hedersdoktor inom medicinska fakulteten. Detta bragte

honom i en skef ställning till sina jämnåriga samt uppväckte mot
honom — »unga Dauphin», som han kallades — en ovilja,'^ för

hvilken han ej kunde förblifva känslolös.

Ännu beklagligare var dessa lättvunna framgångars inflytande

på honom själf. Ehuru visst icke saknande goda anlag och sär-

skildt utrustad med ett ovanligt godt minne, fann han det för be-

svärligt att ägna sig åt allvarligt arbete. För någon kortare tid

kunde han väl då och då flamma upp och gripa sig an med ve-

tenskapliga sysselsättningar, men ifvern slocknade snart. Hans

vackra utseende och artiga sätt gjorde honom mera passande för

det glada sällskapslifvet, och han drog sig ej heller undan där-

ifrån. »Unga Herren roar sig mäst om dagarne», heter det i ett

samtida bref,^ »frågar ej så mycket efter Flora, som efter Nym-
pherna; har en stålt gång, kläder och pudrar sig å la mode och

gjör ständiga wisiter, der som wackra Fruentimmer äro». Att

fadren ej såg detta med blida ögon — och ännu mindre modern

— är en känd sak. Antagligen hoppades de, att en förändring

skulle inträffa, om han blefve väl gift. Den unge elegantens pre-

tentioner voro emellertid ej så lätta att tillfredsställa: »svårig-

heten», säger han själf, »består uti att få en flicka, som har pen-

gar och är vacker samt aimable; dessa [egenskaper] tillsammans

har jag ej än funnit. Jag har varit nära på vägen med Archie-

biskop Troils dotter, som är en skönhet, hvarför jag gjorde be-

kantskap och var der dageligen, sä att vi blefvo intima vänner,

men Fadrens hastiga frånfälle gorde, att ej mycket var att dela

mellan 10 barn och i styfmor». Dessutom afrådde hans far detta

giftermål.*' Denne önskade nämligen en fröken S. AsP till son-

^ Se del. II s. 107.

^ Se t. ex. del. II s. 297.

® Ett uttryck häraf var en satir, som spreds i Upsala kort efter hans

promoverande, livari bland böcker, som föregåfvos hafva utkommit, äfven fanns

en af honom författad: Konst att blifva Professor utan hnfvud och Doctor utan

vett. En skadelig iok. (EhrstrÖms anteckn. i Ups. univ:s mscrpt X. 274 c.)

^ Bref från A, Fai^ck till sin broder 7o H70 -

^ I And. Fadcks ofvan citerade bref är uppgiften en annan: »Han har

förut, med Föräldrars samtycke, friat till en Fröken Troid, men det udlle
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hustru; hon var visserligen »en rik och vacker flicka, men n. b.

hade ej haft ännu koppor», så att man ej egde någon säkerhet

med hänsyn till hennes framtida utseende. En annan ung dam
kom ock på förslag, men henne hade »kopporna skämt bort».

Hade han blott tillräckliga inkomster, skulle han därför hålla

fast vid fröken Troil och blifva »prompt en min Fars härutinnan

olydige son». Resultatet blef, att han aldrig fann sitt ideal, utan

förblef ogift.

Ännu en son erhöll LiNNÉ, nämligen den 1754 födde JOHAN-
NES, bland hvilkens faddrar äfven befann sig hans »faders ömmaste
wän» arkiater BÄCK. Denna »ljufwa» son hann dock knappt fylla

tre är, innan han efter kort sjukdom »bjöd detta werldsliga far-

wäl». Äfven en dotter, Sara Lena, kallades efter endast ett par

veckors lefnad hädan: ^^Jios fuit ille caducus.'i>^

De fyra döttrar, hvilka hunno till mogen ålder, fingo af Fa-

BRICIUS det vitsordet, att de »äro alla snälla, men råa naturbarn,

utan det fina sätt, som uppfostran skulle hafva förlänt dem». I

hvad mån detta kan vara sant, måste lämnas oafgjordt, men då

härtill fogas, att »barnens uppfostran ej kunde blifva annat än

dålig», emedan modern var rå och obildad, så gör han sig säker-

ligen skyldig till orättvisa mot henne. Tillfälle till att inhämta

både boklig bildning och sällskapslifvets fina polityr var nämligen

tvifvelsutan i den lilla småstaden mycket ringa, och dessutom var

det Linnés bestämda önskan, att flickorna skulle uppfostras till

dugande, fysiskt starka husmödrar och ej till modedockor med all

den tidens flärd och fåfänga. Därför, då fattiga studenter, hvilket

ofta hände, erbjödos att intaga sina middagsmål i Linnéiska hem-

met, skedde detta med den uttryckliga tillsägelsen, att de ej fingo

låna flickorna några böcker, hvaraf de kunde lära sig franska eller

annat onyttigt kram. Det gick t. o. m. så långt, att han rentaf

motarbetade sin hustru, då hon gjorde sitt bästa för att skaffa

barnen något mera vetande. Så förmäles det, att, då han en tid

var i Stockholm, modern satte yngsta dottern, SOFIA, i en skola,

men då han vid hemkomsten saknade denna sin favorit, begaf han

sig genast till skolan, där han hos lärarinnan anhöll, att flickorna

skulle få en stunds lof. Nå, efter herr arkiatern och riddaren

intet reuissera, oaktadt åt.skilliga Baler blefwo anstälda hos Swartbäcksgubbeii

till befrämjande af en så loflig sak. En hop unga Adelsmän gingo obudna

dit och gjorde unga Carölus helt misslynt, som ensam wille wara Roi de

Bal; Chloris blef ock mer och mer twär, och saken tog snart slut, efter

åtskilliga fåfänga försök.»

^ Snart föll den blomman af.
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sä önskade, kunde det ju ej nekas, och han fröjdade sig sedan af

hjärtans lust åt flickornas lekar. Men följande dag kom han på

samma sätt tillbaka, och så upprepades samma lek dag efter dag.

Mot döttrarna var han mycket öm, nästan för svag. De fingo

allt, hvad de begärde, och stundom mera, och detta utan att han

nämnde något därom åt sin hustru, kanske emedan hon skulle satt

sig emot de enligt hennes förmenande onödiga utgifterna. Stor

var ock hans oro, då de angrepos af sjukdomar, särskildt 1754,

när den då treåriga SARA CHRISTINA var så sjuk, att alla tecken

visade sig till en omedelbart förestående död. Själf vakade han

en hel natt för att tillsluta hennes ögon, och »alla höllo tyst,

att ej brå [= oroa] henne i döden». Efter ett par dagar hade

han dock glädjen (den ^

j

att kunna skrifva till BÄCK: »tänk,

jag fick min dotter upp utur grafwen, sedan bägge fötterna woro

neder till knäs .... Hon lefwer nu och är utan all fara utur

denna remitterande feber.» Och så fick han behålla denna sin älsk-

ling, som »i liflighet och munterhet öfverträffade alla sina jemn-

åriga».

Den speciella favoriten synes emellertid den yngsta, SoPHiA,

hafva varit, hvartill ock torde hafva bidragit, hvad han om hennes

födelse berättar (den ^Yii ^ 757 )
BÄCK: »I tisdags afton

födde min hustru mig en dotter med ganska svår förlossning.

Flickan war dödfödd eller död i födelsen, men huru wi pustade

och insujflatoria medicina angrepo henne, begynte hon äfter

timma at wisa litet anda, änteligen dragas liksom med sista ande-

dräkten, och änteligen at wisa mera tekn till lif, och nu tyckes

hon må tämmeligen wähl. Min Hustru är nog swag. Gud hielpe

henne.

»

Flickan blef sedan, som sagdt, hans särskilda gunstling. Då
hon blef något större, tog han henne ofta med sig på föreläsnin-

garna, där hon då fick hela tiden stå mellan hans knän och höra

på, om det så lyste henne. Likaledes tog han henne också, bar-

halsad, bararmad och barhufvad, med sig på promenader i staden,

och för att hon ej skulle förkyla sig, brukade han då knyta sin

näsduk om halsen på henne. Från moderns hårdhändta tillrätta-

visningar sökte han ock skydda henne. Så råkade hon en gång,

då hon med en trafve porslin skulle gå uppför en trappa, att falla

och slå sönder alltsamman. I sin bedröfvelse vände hon sig då

till fadern, och denne bad henne ej vara ledsen öfver sådant lappri,

hvarpå han genast gick ut och köpte nytt porslin. Man kan lätt

förstå, att fru LiNNÉ gjorde stora ögon vid den middagen, och

nog misstänkte hon, att ».SoPHlA varit framme igen», men hon fick
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den gången nöja sig med hans förklaring, att han tyckte det gamla
porslinet varit så fult, att han slagit sönder det och köpt annat
i stället.

Hans äldsta dotter, Elisabeth Christina, blef den 24 juni
^

1764 gift med d. v. löjtnanten vid Upplands regemente Carl
Fr. Bergencrantz. Äktenskapet blef genom mannens bruta-

litet och lättsinniga lefnadssätt olyckligt, så att hustrun nödgades
taga sin tillflykt till föräldrarne jämte sin lilla dotter. Som de

egna döttrarne nu vuxit upp, blef dotterdottern så.som den minsta i

familjen föremål för LiNNÉS speciella omvårdnad. Såsom bevis

därpå kan tjäna, att då han en gång med henne bodde ute på
Hammarby, under det att hans hustru och döttrar vistades i sta-

den, lät han åt henne förfärdiga en hel kostym af grått vadmal,

på det att hon skulle kunna vara ute och åka kälkbacke så myc-

ket hon önskade.

Till familjens medlemmar hörde ock tidtals släktingar, som
af en eller annan anledning vistades i Upsala. Så bodde hos

honom brodern Samuel 1741 under sitt uppehåll därstädes,

och senare åtnjöt hans utfattige och sjuklige systerson, studenten

S. N. HöÖK mycken godhet i morbroderns hus. Med studierna

hade denne ingen framgång, utan sysselsatte sig mest med »con-

terfaiters förfärdigande». Mycket vistades han på Hammarby,
och han uppgifves äfven hafva därstädes dött 1773, sedan han,

upphettad af lifligt dansande kring majstången, oförsiktigt druckit

iskallt svagdricka. Såsom minnen af honom och hans konstnär-

lighet tjäna de porträtt af familjemedlemmar, som än i dag finnas

därstädes. — F. ö. låg LiNNÉ i en visserligen ej liflig, men

kärleksfull brefväxling med sina i Småland varande syskon, liksom

ock med sin i Falun boende svärmoder. Synnerligen för honom

karakteristiskt är ett bref till den sistnämnda, närmast föranledt

af att hans svåger PETRUS MOR^US, sedan bergsman och bergs-

rådman i Falun, skulle gifta sig med en fattig flicka, hvilket tyckes

inom släkten hafva ansetts såsom en mesallians. LiNNÉ gillade

visserligen icke, att han i denna sak »ej haft nog förtrolighet med

sina anhöriga», men tyckte dock, att, »om Br. PETRUS tagit sig

en nakot piga under namn af jungfru eller om han tagit sig en

nakot fröken, kan wara lika . . . Sjelf är man alltid blind i sadana

saker. Han har allenast felat mot sig, ej mot någon annan. Fru-

Moder borde ej låtsa märka något, som ej kan ändras», utan ställa

* Linnés uppgift i Egenh, anieckn,, att bröllopet firades den 12 Juli,

är oriktig. •

I
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till bröllop. Att göra ett stort sådant »är att se många förstöra

det, man samlat, utan att tacka derföre; alltså stor fåfänga. Att

göra alldeles intet, länder till husets förakt. Att göra det stilla

med några goda wänner och närmaste slägten, torde wara det

bästa . . . Fru-Moder gör som en stor Moder, om hon gör sitt,

efter husets och sin egen heder, utan afseende och deltagande i

hans fel.» Härtill läggas ytterligare förböner för svågern — »låt.

Samuel Linnaeus.

Efter oljefärgsporträtt, skänkt till samlingarne å Hammarby af hans dottersons son,

professor O. Nordstedt,

k. Moder, aldrig något fel kyla ett warmt modershjerta» — och så

till sist afritar han en binnikemask och framhåller, huru olika ge-

nerationer där hänga tillsammans och bilda ett helt. Liknande

är förhållandet med människo-generationerna; äfven där kan och

bör man anse de särskilda släktleden äga samband med hvarandra,

fastän här »hwar led faller strax från hvarannan, men om nafvel

strängen blefwe beständig, skulle barnen hänga ihop, som en bin-

nikemask, och då syntes klarare, att de woro ett». Ett postskrip-

tum finnes, så lydande: »Min hustru beder mig intet sända af



brefwet, ty hon säger, att hon då mer ej får bref af sin k. moder.
Men jag kan ej se, att det är möjligt, att Fru Moder det illa

uptager, som ej är illa ment. » Som det efteråt anträffats i Lin-
neiska huset, äi det dock troligt, att det aldrig blef afsändt, utan
fick stanna i fru LiNNÉS gömmor. — De långa besök, som han
med hela familjen under jularna 1743, 1752 och 1755 gjorde i

Falun, samt svärmoderns resor till Upsala vittna ock om det till-

gifvenhetens band, hvarmed de voro fästa vid hvarandra.
En väsentlig lucka i skildringen af lifvet i LiNNÉS hem skulle

uppstå, om här ej nämndes något om favorit-djuren därstädes.

Markattan »Grinn».

Efter oljefärgstafla å Hammarby.

Att han var en stor djurvän, därpå ha redan bevis blifvit läm-

nade, men härtill må nu ytterligare läggas några ord. Först om
»markattan Grinn » (Sirnia oedipus Z.), hvilken för honom hade

ett särskildt värde, då den var en gåfva 1768 af drottningen, sam-

tidigt med att konungen sände »detta djurets präktiga målning».

Egentligen lärer dock detta lilla djurs öfversändande till Upsala

varit en följd af den onåd, hvari det fallit vid hofvet genom sin

närgångna odygd i att rycka till sig »hoffruntimbrets» skospännen,

göra allahanda andra puts och upphäfva gräsliga skrän, då det

agades, men säkerligen förlorade det icke något på denna förvis-

ning från hofvet. Vidare omtalas en hermelin, försedd med en

^ Vet. Akad:s handl. 1768 s 146.
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pingla om halsen, hvilkeii hade ett ypperligt tillhåll bland sten-

hoparna vid Hammarby och där idkade råttjakt. Och så långt

säges Linnés djurkärlek hafva sträckt sig, att han hos sin »granne

bagaren» flera gånger skaffade sig syrsor, som .sjöngo honom till

sömns om kvällarna, till ej ringa förargelse för hans hustru, som
ej kunde begripa, hvarifrån de kommit, och som hade all möda
ospard att utrota desamma.

Synnerliga favoriter voro hans hundar, särskildt en mycket

stor med namnet »Pompe», som var sin husbonde så tillgifven,

att han följde honom, hvart han gick, äfven i kyrkan. Då LiNNÉ
vistades på Hammarby och om söndagarna vandrade till Danmarks
kyrka, brukade han på vägen alltid hvila en stund vid en bestämd,

stor sten för att röka sin pipa; denna gömdes sedan under en

buske för att återupptagas på hemvägen. I kyrkan dröjde LlNNÉ
ungefär en timme, men då han tyckte predikan blifva för lång,

gick han sin väg, naturligtvis åtföljd af hunden. Detta blef sedan en

hos denne så inrotad vana, att han — såsom flera gånger konstate-

rades — företog sig att, äfven då LiNNÉ af någon anledning var

förhindrad, ensam begifva sig i väg, hvilade vid samma sten, gick

in i kyrkan och lade sig helt ordentligt i Hammarbybänken. När

det led mot den tid, då LiNNÉ plägade gå, steg hunden med fot-

terna upp på bänkkanten, hoppade med ett »vov» ut och begaf

sig hem. Prästen tyckte just ej om denna kritik, men då han

beklagade sig för Linné, svarade denne skämtande, att han kunde

ju se, att hans predikningar voro alldeles för långa, då t. o. m.

de osjäliga djuren gingo sin väg.

I det föregående har ett och annat blifvit nämndt om LiNNÉS

ekonomiska ställning, men härtill måste några tillägg göras. Att

börja med bör påpekas, att någon ekonomisk fördel vanns ej

genom förflyttningen från Stockholm till Upsala, utan tvärtom

led han en kännbar förlust därigenom, att platsen såsom amirali-

tetsläkare naturligtvis icke kunde behållas, och från sin stora

praktik måste han afstå. Någon professorslön fanns då ej att tillgå,

emedan företrädaren erhållit afsked med bibehållande af hela lönen,

hvarför Linné ej kunde bekomma någon sådan förrän efter Ro-
BERGS död. Tilldess utgjordes hans fasta inkomst endast af de

»hundrade ducater» eller 600 dir smt, som han på Bergs-Collegii

stat hade att uppbära.^

Det dröjde dock ej länge, innan Roberg (den 1742)

* Se del I, s. 257.
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afled. Med anledning häraf meddelade LiNNÉ i konsistorium, att

Bergscollegium »giordt påminnelser härom, huru snart han här
kommer att tilträda sin Professors lön; anhållande alt derföre, det
wille Consistorium Academicum sig häröfwer utlåta»P Något direkt

svar fick han väl ej därpå, men af universitetets räkenskaper fram-

går, att han under åtminstone en del af 1743 uppbar den ordi-

narie professorslönen, och att detta fortfor till den 1776. Denna
lön utgjordes dels af en fix penningsumma (700 dir smt) jämte
afkomsten af prebendehemmanet Törneby i Vaksala s:n (beräknad

till 53 dir 20 öre i penn. smt), dels af den s. k. kungl. benåd-

ningen, som utgick i spannmål (intill 1748 50, sedan 100 tunnor),

hvarför konsistorium hvarje år bestämde lösningspriset. På grund
häraf blef lönen under olika år betydligt olika: högst var den

1773 (2,903. 20. 2), lägst 1751 (1,053. 20. 1 7ö)- Medeltalet för

åren 1745—75 belöpte sig i det närmaste till 1,780 dir. Härtill

kom de år, då LlNNÉ var inspector siipendionmi, ett årsarfvode

af 33.10.16, samt åren 1753—54, då han var medlem af hispectura

CBrarii (motsvarande n. v. drätselkammaren), årligen 75 dir — allt

smt. Ytterligare är att tillägga en del natura-förmåner, bestående

i fri bostad, ämbetsåker (sedan 1745) och humlegård.

Tillskott till dessa lagbestämda löneförmåner erhöllos genom
examensafgifter inom medicinska fakulteten, äfvensom genom det

arfvode, som tillföll promotor vid medicine doktorspromotionerna.

Enhvar promovend var nämligen skyldig att erlägga 600 dir kpmt,

och öfverskottet däraf, sedan öfriga omkostnader blifvit betalda,

tillföll i början promotor ensam, men för »att ingen, som skulle

blifva promotor i framtiden, måtte derföre framdraga flere äller

utestänga någon till sin tid framdeles, utan [begge professorerna]

med samblad hand och intention söka sakens richtighet», ^ öfver-

enskoms sedan, att om flera promoverades, lika fördelning af öfver-

skottet skulle äga rum, men annars promotor behålla alltsamman.

Till de, så att säga, akademiska inkomsterna höra vidare hvad

de private och privatissime kollegierna samt presidiet för disputa-

tioner inbringade, hvilket, i betraktande af hvad förut därom blifvit

meddeladt, säkerligen kan uppskattas till ett, efter den tidens be-

grepp, ganska högt belopp. Hans flitiga författarskap afkastade

ock ej obetydliga summor. Efter sin svärfaders död bekom hans

hustru ett ej obetydligt arf, fastän han »lämnar däraf till Swär-

modern största delen»; efter hennes död torde dock detta, och mera

^ Cons. prot. ^®/g ^742-

Med. fak:s prot.
’®/ii

I744.
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till, hafva kommit på hans och hans hustrus arfvelott. Allt till-

sammanlagdt visar, att det nog fanns grundad anledning till den

samtida, allmänt rådande uppfattningen, att Linnéiska huset, i syn-

nerhet under de tvenne sista decennierna af hans lefnad, vore att

anse såsom ganska burget, och att de sammansparade medlen

genom fru LiNNÉS praktiska duglighet och kloka sparsamhet ej

förskingrades.

Att tillgångarna till någon del gjordes räntebärande genom
utlåning, är kändt, men företrädesvis ägde deras placering rum på

det den tiden såsom förmånligast och säkrast ansedda sättet, ge-

nom inköp af jord. Så skedde ock redan 1746, då LiNNÉ för en

summa af 6,000 dir kpmt (tvifvelsutan arfsmedel efter svärfadern)

af borgmästaren NiLS Kyronius tillhandlade sig åtskilliga utanför

Svartbäckstullen belägna åkrar, hvilka sedan af honom själf, eller

rättare hans hustru, brukades. Detta hans jordköp medförde dock

för honom hvarjehanda obehag och trassel, i det att han af stads-

fiskalen Pehr Elg 1749 stämdes med påstående, att en del af

sagda jord, nämligen i tunnland och Yg kappland åker i Nyby-

brötet, vore till Upsala stad donerad kronoåker, som därför borde

utan ersättning till staden återlämnas. LiNNÉ bestred detta och

anförde (den Y^) »til sin Rätts bestyrkande flere skiäl», men fiska-

len lät sig därmed ej nöja, utan instämde LiNNÉ, liksom ock af

liknande anledning professor And. Celsii änka, »för det de god-

willigt til Staden icke wilja afstå och återlemna then åker, hwilcken

the ifrån Staden, hwar för sig . . . innehafvva och emot flere höga

författningar icke bordt befatta sig med eller til enskilt och pro-

prie egendom ifrån staden abalienera». ^ Att här följa den lång-

variga processen i alla dess detaljer, blefve för vidlyftigt. Nog
af, åkern hade genom köp och arf gått genom många händer,

hvarigenom flera personer blefvo i målet inblandade. Alla dessa

bestredo stadsfiskalens påstående, men det oaktadt afkunnade råd-

stufvurätten i Upsala den 28 mars 1753 den domen, att åkern

skulle till staden afträdas. Häremot vädjades af en, som förut

innehaft åkern, till Hofrätten, som den Ys U 59 upphäfde sagda

dom, hvarefter LiNNÉ fick vara i okvald besittning af ifrågavarande

åkerstycke.

Vida mera betydande än det nu nämnda var det köp, som

Linné 1758 gjorde, och som han i bref till BÄCK (den ^Yi2)

lunda omtalar: »Nu, min hiertans Broder, är jag hängfärdig. Jag

^ Handl. ang. Stadens jord A. 13 i Upsala stads arkiv; benäget meddeladt

af amanuensen K. M. KjEcnBERG.



har alticl frucktat för skuld som för ormar, men måste nu dansa

på chatelet [= bysättningshäktet], det jag ej hade tänkt. Detta
giör mig antingen grå i förtid eller med barn wåltagen. ^ I betrak-

tande af mina små barn kiöpte jag i höstas ett litet sätterie wid

Upsala allenast för 40,000 dir; för några dagar [sedan] blef en hehl

by närgränsande af 5 hela heman och torp ledig äller till salu,

för 40,000 dir äfwen den samma; jag wågade en kup och kiöpte

denna, men måste settia mig i skuld för 20,000 dir kpmt. Få se,

om äller huru snart jag kan utreda mig, som måste lefwa af pro-

fession utan accidentier; nu hielper hwarken correspondance äller

nytt i re literaria; jag är ifrån landet rest, ankaret är lyftat, jag

måste segla, får se om jag finner hamn. 200 tunner säd får jag

i skatt, men 4 ryttare i krigstider will ock nogot säga.» Det var

de bägge i Danmarks socken nära Upsala belägna egendomarna

Hammarby och Säfja, hvaraf han sålunda blifvit ägare, och det

var onekligen ett i förhållande till hans tillgångar tämligen stort

företag, hvarpå han inlåtit sig. Det är därför ej underligt, om
han, sedan köpet väl var afslutadt, kände sig något orolig. I Mars

1759 förvärfvades ytterligare genom köp af professor JOH. Ihre

den till Hammarby gränsande gården Edeby. Följden af alla

dessa köp blef, att LiNNÉ måste af Consistorium Academicum

(den 1759) söka och äfven erhöll ett lån å 40,000 dir kpmt

»emot behörig säkerhet så för hufwudstol som ränta».

Köpet af de nu nämnda landtegendomarna kastade LiNNÉ

in i betydligt vidlyftigare ekonomiska förhållanden än dem, hvar-

vid han förut varit van, och detta i förening med hans vacklande

hälsa vållade, att han denna tid ofta med oro tänkte på sin hu-

strus och små barns blifvande öde, om han snart nog skulle kal-

las hädan. I bref till sina vänner klagar han häröfver, äfven med

tillägg, att »det war i en olyckelig stund jag emottog Professio-

nen; hade jag hållit mig wid auream praxin [den gyllene läkare-

praktiken], hade jag wähl denna tiden . . . födt mine wähl»."

Under sådana förhållanden var det säkerligen med glädje,

som han i slutet af januari 1761 från Rikets Höglofl. Ständers

Oeconomie och Commersie Deputations Cammar Oeconomie Ut-

skotts ordförande, öfverste friherre C. FUNCK, mottog ett bref,

hvari infordrades hans »betänkande om Pärlefiskerierna här i Riket

m. m.». I sitt svar af den Yg säger han bland annat, att »jag

har wäl hört, at folk skolat warit till, som kunnat giort gull, men

^ Smålands-proviusialism. Vård [vål] = vålnad.

Bref till Bäck ^®/2 ^75^-
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jag wet ingen, som hade kunnat giort pärlor». Men den konsten
kunde han, och han vore nu »i stånd hwar timma at lägga detta

för en så ljus dag, at den simplaste kan se det med ögonen och
taga derpå med händerna».

I själfva verket hade han ända sedan sitt besök vid Purki-

jaur under Lapplandsresan^ sysslat med detta problems lösning,

ehuru han ej haft tillgång till verkliga pärlmusslor, utan endast

till »wåra eländiga sjömusslor», men äfven dessa hade han fått att

producera vackra pärlor. Redan 1748 hade han därom under-

rättat både Haller och Hårleman, men den senare hade något

afkylt hans ifver genom att i sitt svar (den 1748) förklara:

»Förwänta aldrig, min p7'inceps, någon belöning af en förnuftig

regering för dem, som skulle göra pärlor ... ty så snart konsten

blefwe bekant, måste ju nödwändigt pärlorna falla i wanprijs och

ej blifwa mer ansedda, än hwad man annars kan med händer till-

wärka.» Och hemligheten kunde ej bevaras, ty »regenten kan ej

sielf och allena uträtta saken och ej egenhändigt fiska».

Det ofvannämnda utskottet hade ej samma syn på saken, utan

inkallade LiNNÉ till ett sammanträde den 27 juli s. å., hvarvid

han emot tysthetslöfte meddelade sitt tillvägagående. Detta be-

stod däri, att ett fint hål borrades i skalet och därigenom infördes

ett »litet rundt ämne af gips eller obränd kalksten, hwilket med ett

hål diametraliter blifwit försedt, och theruti en silfwertråd applice-

rad», hvarefter sagda tråd fastfästades vid skalet. Omkring den lilla

införda kroppen aflagrade sig sedan pärlsubstans, och efter 5—6 år

hade man en ärtstor äkta pärla. Till yttermera visso uppvisade han

5 af honom behandlade musselskal och 9 likaledes af honom produ-

cerade pärlor.^ Dessa sistnämnda blefvo omedelbart därefter af

en juvelerare undersökta och befunna vara »ganska wackra och af

besynnerlig godhet».'^ Följden häraf blef, att då LiNNÉ uttalat

sin förhoppning att, »såsom andra af publieum förtjente män, blifwa

ihågkommen», försäkrade de deputerade, att de hade detta »i

ömaste åtanka» och alltså skulle »honom till någon anständig be-

löning wederbörligen anmäla», hvilket ock skedde genom ett me-

morial, som den ^Ys till Seereta Utskottet. Detta

gaf fyra deputerade i uppdrag att afgifva ett ytterligare betänkande,

^ Jfr del I, s. 106.

^ Ej 5 lisp. skal och 9 skålpund äkta pärlor, såsom AfzeliuS i Egnih.

ant. s. 243 uppgifver.

* Sedan frågan om pärlorna afhandlats, passade Linné på och förordade

naturaliserande i vårt land af åtskilliga nyttiga växter, särskildt kinesisk

rabarber och jalapa.
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och i detta föreslogs sedan (den en nationalbelöning af

12000 smt. Vid den öfverläggning, som med anledning häraf

hölls inom utskottet den 1762, uttalades lifliga sympatier här-

för, mindre med hänsyn till den ekonomiska vinst, som genom
denna artificiella pärlproduktion kunde vinnas, än »derföre, at detta

påfund är et det största incremenium, som naturalhistorien i detta

seculo fått», hvarjämte LiNNÉ, »för den nytta och upplysning han

tillförene skaffat allmänheten i denna vetenskap, gjort sig af heder

och belöning väl förtjent». Slutliga afgörandet uppsköts dock,

»till dess man finge se, hurudan penninge-tillgången framdeles

kunde blifva». Redan då synes man ansett sig nödsakad att ned-

pruta summan till 6,000 dir.

En person, som under dessa öfverläggningar spelat en icke

oviktig roll, ehuru han ej var medlem i de deputationer eller ut-

skott, som behandlade denna fråga, var LiNNÉS gamle vän biskop

Mennader. Genom honom inlämnades till vederbörande den

lefnadsbeskrifning eller meritförteckning, hvarom på annat ställe (bil.

I s. 3) blifvit taladt, och denna bidrog nog i sin mån till fram-

gången.^ I ett bref till honom (den 1761) framkastade ock

Linné, som fruktade, att penningbelöning ej skulle beviljas, ett

annat förslag, nämligen att, »om ingen tillgång är i desse be-

trängde tider till uppmuntran för mig», så vore han belåten, om
han »måtte få [rättighet], såsom Professor Strömer, [att] lämna

min Profession till den där till mäst fallne och applicerade». Och
att han därvid tänkte på sin son, hoppades han Mennander
ej missbilliga, »ty slår denna ena tiensten felt för honom äfter min

död, så är ingen i riket, som han kan söka». Dessutom hade

ingen sådana förutsättningar som han att i en framtid kunna vid-

makthålla botaniska trädgården, som »är nu i det skick, att han

åtminstone kan skattas till en tunna guld». Sedan emellertid Men-
nander (den ^ förtroende meddelat, att ett »praemium af

5 el. 6000 dir blifwer till Secret. Utskåttet projecterat», tillskref

Linné (den ^Yi2) »förtrognaste Wän och Bror» ett bref, upp-

fylldt af glädje, hvari ock förklaras: »Det är ej nödigt nämna om
min son, där äst icke secrete utskottet afslår alt sammans.»

Detta senare synes emellertid Mennander ej hafva iakttagit,

ty då sagda utskott den ^Yg ändtligen fattade definitivt beslut,

så innehöll detta ej blott, att LiNNÉ skulle erhålla en belöning

af 6000 dir, utan ock »tillstånd för honom at få afstå sin syssla

antingen till sin son eller någon annan, som dertill wore förtjent;

^ Detta »Memorial» finnes tryckt i Vitterh. Htst, 0. Ant. Akademiens HamiL

1867 s. 305.
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dock detta på de wilkor, at denna konst at impreegnera perlor

icke må af honom för någon, utan Kgl. Maj:ts och Rikets Ständers
samtycke klmnog göras». Omedelbart därefter erbjöd sig en af ut-

skottets ledamöter, Göteborgs-köpmannen P. Bagge, att erlägga

sagda summa, om han erhölle uteslutande privilegium att efter

Linnés metod inom riket producera pärlor, med förbindelse att

»uppå ed dela med Kronan hälften af den avance, som honom
genom perlors frambringande kunde tillflyta».

Redan följande dag underrättade Mennander härom Linné,

som med omgående svarade: »Är det wäl mögligt, som M. H:r

Broder skrifwer, at jag fått 3 000 plåtar?. . . Får jag det, så är

ingen lyckligare än jag; frij all min skuld, bergad för mina barn,

hwad högre kan jag önska äller någon dödelig! Tack, min k. Bro-

der och M. Broders swåger och andra, som welat låta bruka sig

till Guds wärktyg att wälsigna mig; jag wördar Eder i grafwen,

mer kunna wij intet. Nu är jag nögd och segelfärdig, när det

gäller. — Tack, M. hjertans Broder, för all tro, alt ifrån ungdoms-

åhren. Tack för M. Br. warit oföränderlig och stor, ty alt swagt

swicktar. En min wän har warit mer än 100 andra, en gammal

wän mer än i 000 nya. — Men jag hisnar, tror ej Min k. Br:s

bref. Få 2 ting, både pg:r och min son bärgad; ett dera woro

stort; jag har aldrig tänkt, aldrig warit nog dierf att begära bägge

i dessa tider; lätt mig wetta nästa post wist; det är större, än det

kan så blifwa!» Och med nästa post (den kunde MENNAN-
DER »berätta, at Secreta Utskottets tillstyrkan om cessionsfriheten

af sysslan gick i förrgår igenom alla Stånden, med fullkomligit

bifall hos de tre, hwarefter expeditionen sker, men hos Adeln

med den förändring, at formeligit förslag ändå casu existente [i

förevarande fall] skulle opsättas». — Flvad Ständerna sålunda be-

slutat, blef af Kgl. Maj:t den ^

7g
^62 stadfäst. Och sålunda

hade Riksdagen och Kgl. Maj:t gifvit Linné en »nationalbelö-

ning», som i själfva verket icke kostade dem ett enda öre^.

Af den rättighet att utse sin efterträdare, som Linné salunda

erhållit, begagnade han sig ej genast, utan först mot slutet af ar

1762. Detta inleddes därmed, att i ett till universitetskans-

leren Höpken skrifvet privatbref »tycktes han yttra en hug at fa

hwila sig efter sina swåra akademiska beswärligheter». Kanslerns

svar (den Yii) t)lef, att han »har wähl i gemehn haft föga benä-

genhet at befodra dem til retraiter, som äga hälsa och sinnes-

^ Utförligare redogörelser för detta ärende äro lämnade i tvenue afhand-

lingar af O. I. FÅHRiiiUS i Öfvcrs. af Vet. Akad.-s Förhandi. i8s9 och Vifferh.-

Ilisl. 0 . Ant. Akad.s Ilayidl. i86y.
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krafter at skiöta deras embeten. ]\Ien thetta är till Herr Archia-

tern icke lämpeligit, ty 1:0 täncker H:r Archiatern at under sin

hwilotid arbeta för wettenskapen och nationens heder, och 2:0 kan

Hrr Archiatern under sin lefnad tillsee, at dess successor icke afwi-

ker ifrån de grunder, hwarpå Hrr Archiatern byggdt wärket, hwaraf

den nyttan flyta kunde, at sciencen åtminstone på några genera-

tioner icke skulle förloras». I ett senare bref (den 1763)

tillägger han, att om LiNNÉ stode fast vid sin föresats, så ville

han »råda, det Hrr Archiatern icke dröijer med sin angelägenhets

insinuerande», ty »tiderna äro ombyteliga, konsterna och intri-

guerna mångfaldiga». Detta råd dröjde LiNNÉ ej att lyda, utan

den 18 januari s. å. ingick han till kanslern med ett officielt memo-
rial, hvari han framhöll, att emedan »jag mera wårdat wettenskapen

än mitt egit lif, har jag utsläpat min kropp, kortat mina dagar

och ådragit mig, alt för tidigt, åldrens bräkligheter». Detta hade

»Riksens högl. Ständer behiertat» genom sitt af Kgl. Majrt sedan

sanktionerade beslut. På grund häraf tillät han sig nu att »insi-

nuera» sin son demonstratorn Carl VON LiNNÉ, hvilken han »här

till ifrån späda åhren sökt upamma», till sin efterträdare, dock

med löfte, att så länge hans »krafter uthärdade med academiska

arbeten», skulle han fortfara att sköta professuren, och som sonen

härunder kunde »perfectionera sig alt mer och mer i de härtill

hörande stycken, giöra nödiga resor och arbeta under mitt inse-

ende, så hoppas jag, näst den högstes wälsignelse, att den wet-

tenskap, jag möjligen uparbetat, skal i hans tid winna bestånd».

Under förklarande, att »hans underdåniga förbön till Nådig will-

fahrighet [vore] alldeles öfverflödig», öfverlämnade kanslern denna

Linnés skrift till Kgl. Maj:t, som förklarade sig visserligen »i

nåder gerna önskat, det bemälde Archiater än längre welat qwar-

blifwa wid Professionens förwaltande», men tillika »ej kunnat und-

falla honom uti berörde hans ansökning», hvarför professorsfull-

makt den ^*’/g 1763 för Carl VON LiNNÉ D. Y. utfärdades.

Denna utnämning, hvarigenom en ung man, som nyss fyllt

22 år och som icke aflagt någon akademisk examen, gjordes till

professor, kunde ej annat än i hög grad väcka både uppmärksam-
o

het och missnöje, ej minst bland LiNNÉS egna lärjungar. Atskil-
*

ligt klander har ock härför riktats mot honom, och detta äfven i

viss mån ej utan fog. Man bör dock ej förbise, att LiNNÉ för

sin konst att »ympa perlor» aldrig begärt både penningbelöning

och rätt att utse sin efterträdare, utan förklarat sig nöjd med ett-

dera och t. o. m. förklarat, att tanken på sonens professors-utnäm-

ning borde uppgifvas. Klandret bör därför snarare riktas mot
25L i n n é. II.
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Secrete Utskottet och Riksens Ständer. Vidare är att märka,
att en dylik rättighet att utan iakttagande af dö lagstadgade for-

merna för tillsättande af professur vid den tiden tilldelats äfven
andra (t. ex. RosÉN VON RoSENSTEiN och Strömer), hvilka
voro Linné i förtjänster underlägsna. Dessutom är det ursäkt-

ligt, om Linné i sin faderskärlek trodde, att hans kära botaniska

Carl von Linné d. y. (under hans sista lefnadsår).

Efter oljefärgsporträtt af J. Forsslund, tillhörigt medicinska fakulteten i Upsala.

trädgård bäst skulle kunna upprätthållas, om dess vård en gång-

anförtroddes åt hans son, hvilken hade bättre tillfälle än någon

annan att utbilda sig till en framstående botanist; »får jag lefwa

3 åhr», skref han (den till Mennander, »är jag säker,

att ingen i Europa skall den skiöta bättre än min son». Då det

kom till afgörandets stund, måtte han emellertid fått vissa betänk-

ligheter, ty han vände sig då till sin lärjunge SOLANDER, som

vistades i London, med erbjudande att denne skulle blifva hans

efterträdare, hvarför han »antydde honom i julii månad [1762] att

wara hemma till d. i October. Han icke allenast intet kom.
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utan skref på slutet af November, att Herrarne i London ärnade

gifwa honom lön för betiening i Museo Britannico; jag måste

altså accordera med min son, då jag emedlertid giör tiensten för

honom, medan han reser och widare evertuerar sig».^

I själfva verket inträdde härigenom ingen annan förändring,

än att Linné D, Y. fick professorstitel. Hans lön förblef den-

samma som förr (demonstrators), ty fadern var tillförsäkrad att,

vare sig han tog afsked eller icke, till sin död få behålla hela

professorslönen med alla därtill hörande förmåner. Af den stän-

diga tjänstfrihet, som blifvit honom beviljad, begagnade han sig

alls icke, utom då han därtill tvangs af sjukdom eller andra för-

hinder.^ Och i öfver ett decennium fortfor han med snarare ökad

än minskad ifver att ägna sig åt fullgörandet af alla en professor

tillkommande göromål. Föga troligt synes, att någon annan af

hans lärjungar skulle känt sig hågad att på sådana villkor mot-

taga platsen; han skulle därigenom visserligen hafva fått en titel,

men på samma gång iklädt sig skyldigheten att när som helst,

under en obestämd tidrymd, öfvertaga skötseln af botaniska pro-

fessuren, och detta för alls ingen lön eller på sin höjd för en helt

ringa sådan, såvida medel därtill i en framtid kunde anskaffas.

Först 1777 erhöll Linné d. Y. vid 36 års ålder af Kgl. Maj:t till-

låtelse att träda i utöfning af det professorsämbete, hvarpå han 14

år förut erhållit fullmakt, och professorslön erhöll han först tvenne

år senare.

Hammarby var den af gårdarna, som mest tilltalade LiNNÉ,

och där han därför mest och helst uppehöll sig. Den förre ägaren,

hofjägmästaren Anders SchöNBERG, den bekante anordnaren af

konung Fredrik I:S björn- och älgjakter, hade, liksom sina före-

^ Bref till Bäck i 7^3- ®tor vikt hade varit att få se Linnés

bref till SoTvANDER, men oaktadt flitiga efterforskningar i England har icke

ett enda sådant kunnat anträffas.

^ I ett till Consistorium academicum ingifvet memorial anmälde han i

april 1768, att han var »föranlåten af tillstötande åhr och krämpor att näst-

kommande wårtid bruka någon Medicin», hvarför han anhöll, att sonen då skulle

få sköta demonstrationerna i botaniska trädgården. Han gjorde dock detta

ogärna, ty »jag har welat hålla uti, så länge krafterne någorlunda tillstiad,

wähl wettande, att i alla Professioner aldrig någon Professor tillkommer så

mogen, som då han bortgår, emädan alla wettenskaper redan blifwit så wid-

lyftige, att de fodra en hehl mans lifstid och arbete, innan man i dem kan winna

någon högd». Hans begäran beviljades (Cons. prot. den 5 och 7 apr.). —
Under 1774 och 1775 var han tjänstledig några månader för deltagande i

Bibelkommis.sionens arbeten.
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trädare, bott i ett litet cnvånings-trähus med en påbyggnad på
midten (nuvarande västra flygeln), hvilken genom sitt anspråkslösa
yttre och låga rum vittnade om forntida enkla vanor och små an-

sprak. Här bodde ock Linné och hans familj under de första

aren, men 1762 »bygger Linné på Hammarby, som han märker
sig blifwa swag, att barnen måtte hafwa hus», när han komme
att hädankallas. Ett större tvåvåningshus uppfördes, och det hela

Linnés runsten vid Hammarby.
Efter fotografi 1903 af Alfr. Dahlgren.

inreddes enkelt, men hemtrefligt. Ståtligast voro de tvenne rum

en trappa upp, som han själf begagnade, ty där »war hans förmak

' De små, blyinfattade fönsterrutorna voro dock delvis målade, bland

annat med det Gärfeltska vapnet, till minne af den tid, då ättlingar af denna

adliga ätt ägde detta ställe. — Traditionen berättar, att kronprinsen Gu-

staf under sitt Hammarby-besök stannade på gården för att betrakta dessa

fönstermålningar, och att en gumma, som där innanför var sysselsatt med
bakning e. d., i tro att det var hon, som var föremål för den kungliga upp-

märksamheten, började att niga och niga af alla krafter, tilldess prinsen

fick syn på henne samt med ett hjärtligt skratt och en furstlig hälsning be-

lönade hennes möda.
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tapetzeradt med ritade örter från Ost- och Westindien, och hans

sofkammare med målade plantor ganska dyrbart och härligt, att

man näpligen sedt prächtigare och dyrbarare tapeter.»^ Öfver

sängkammardörren sattes inskriften: y>Innocue vivito. Numen adesi».

— På ett större flyttblock ett stycke bakom boningshuset lät han

med runor inrista, att -»Riddar Karl Linné köpte Hammarby-

Säfja 1738. »
^

Härigenom hade LiNNÉ erhållit ett bekvämt och stilla hem
på landet, dit han under ferierna kunde med de sina utflytta från

den osunda stadsdel, där hans boställsvåning var belägen, och där

epidemier, i synnerhet den s. k. Upsalafebern, ofta uppträdde.

Något vidare byggande synes han ej haft för afsikt att företaga

sig, förrän den
^

1766 en större eldsvåda härjat i Upsala och

hotat att förstöra äfven hans bostad. »Wår Herre war nådig»,

skrifver han till BÄCK den ^5» ^'^och skonade mig denna gången . . .

Accurat 7 3
dehl af staden brant upp, jag flytta alla mina saker

i en lada utom staden, och sedermera på landet, att alt ligger nu

i största confusion.» Fruktan för en ny dylik olycka manade

honom då att på ett säkrare ställe förvara sina dyrbara samlingar,

hvarför han ock »1769 fulländar på sin gård den förlidit åhr be-

gynta byggnaden af ett Museum på ett högt berg jämte gården

med härligaste prospect, däruti han sedan hade sina Herbarier,

Zoophyter, Conchylier, Inseeter, Mineralier, och dit alle curieuse

kommo att se dem».^ Denna hans »lilla backstuga», »lusthuset

på mitt berg», »mitt slott, som jag bygt i luften» eller '»museum in

altis»
^
såsom han omväxlande kallade det, hade visserligen enligt nu-

tida begrepp nästan löjligt små dimensioner,^ men utgjorde dock hans

‘ De okolorerade utgjordes af planscher ur det af J. Burman utgifna

arbetet öfver C. PuuMiERS amerikanska växter; de kolorerade voro af den be-

römde blomstermålareti G. D. Ehret i J. Chr. TrEWS Plantce selectce.

^ Vid runornas huggande har felaktigt KK ersatts med hvadan i st. f.

Dinné står Dieee. Likaledes har genom anbringande af p' i st. f. f' kiofti

(köpte) blifvit kiogti. (Meddelande af docenten O. v. Friesen.)
* Bland dessa torde ock lord Baetimore hafva varit. Traditionen vet

berätta, att han kom ditåkande i en af den tidens jättevagnar, som han med-

fört från England, och att, fqr att den skulle kunna komma fram på den

smala, till Hammarby ledande byvägen, alla grindstolpar måst borttagas. Lika-

ledes berättas, att han på Linnés fråga, om han ej tänkte stanna något i

vStockholm och där söka få se konungen, svarat, att han nu sett det, som
han ville se i Sverige; att se svenske kungen brydde han sig ej om, ty han

hade ej ens brytt sig om att se sin egen kung. Och så for han direkt hem
till sitt land igen.

* Museet utgöres af ett enda rum med tre fönster; dettas längd och bredd

är 4,78, dess höjd är 2,75 meter. '— »Wie klein ist der Raum, der fiir diese
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glädje och stolthet. Där hade han om somrarne sin arbetslokal, och
där höll han sina privatissime kollegier, såvida ej den vackra väder-
leken lockade honom att till planen där utanför utflytta den ännu
i behåll varande föreläsningsstolen, om den så skall kallas, frän

Museet vid Hammarby.
Efter fotografi 1902 af Alfr. Dahlgren.

hvilken han, sittande gränsle öfver sätet samt med nödiga böcker

och anteckningar på den framför fästa pulpeten, höll sina lek-

tioner. Lärjungarne togo då plats på de ännu i behåll varande,

Collegien bestimmt war, und wie gross war das Licht, das von liier in die

g^nze Welt ausging!» (F. UnGKR, LINNÉS Jfuseinn in Hammarbii s. 7).
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simpla träbänkarna, såvida de ej föredrogo att slå sig ned i grön-

gräset eller på någon där befintlig kullersten.

Under LiNNÉS vård fick gården naturligtvis ett annat utse-

ende. Där fanns visserligen sedan gammalt en trädgård, men
denna hade genom vanskötsel blifvit nästan igenvuxen, och i denna

»vilda skogslund» inplanterade han, utan bestämd ordning, sällsyn-

tare växter. Därstädes fanns ock »min lund» eller, som barnbarnen

kallade den, »morfars löfsal», en fyrkantig, af träd omgifven plats

invid den från Hammarby till det närbelägna Hubby ledande kör-

vägen, något till vänster, då man kommer från gården. Här dukades

om somrarna middagsbordet, då vädret det tillät; här satt han

gärna själf och rökte sin pipa och kunde då lyssna till de här

och vid gården upphängda glasklockorna, hvilka klingade, då vinden

vaggade trädens grenar. Huru kär denna plats för honom var,

framgår af följande uppmaning till hustrun på ett efterlämnadt

papper: »Det sista jag beder dig om, utur sjelfwa dödsens boning,

är ... 7. Håll min lund, som jag planterat, i din tid wid macht,

och om träd utgå, sätt där andra i .stället.»

Af en annan anläggning, afsedd uteslutande för vetenskapligt

ändamål, ser man än i dag spår på sluttningen mot sydväst nedan-

för museet, bestående i en steninhägnad. Här inom odlade han

företrädesvis de växter från det inre Ryssland, hvaraf frön blifvit

honom tillsända af ryska kejsarinnan. Den bar namnet »Sibirien».

Mer och mer kärt blef för Linné detta ställe och det landt-

liga lugnet — »min rusiicitasf> — därstädes, och han skyndade

dit ut, så snart ferierna började, äfven om vintern, fastän det oel-

dade museet då ej tillät honom att vistas bland sina samlingar

och böcker. Ej mindre fröjdade sig hans döttrar åt det friska

lifvet i fria naturen och åt körsbärs- och plommonlundarna, hvar-

af enhvar af dem hade sin egen. Hit inbjödos ofta goda vänner,

och i deras krets firade makarne den 9 juli 1764 sitt silfverbröllop.

Efter Linnés död ägdes Hammarby af hans änka, som där

var bosatt till sin död. Det öfvergick därefter till yngsta dottern

Sophia och hennes man, ombudsmannen Chr. Duse, sedan till

deras dotter JOHANNA ELISABETH .SoPHIA, gift med öfverdirek-

tören E. M. Ridderbjelke, och därpå till dessas son, jägmästa-

ren Carl Ridderbjelke. Vid riksdagen 1844 väcktes af fri-

herre J. G. VON Paykull motion om egendomens och där be-

fintliga LiNNÉ-minnens inköp till staten, men detta blef då af-

slaget. Frågan kom åter upp genom en af F. Asker vid 1878

års riksdag väckt motion, hvilken föranledde en till Kungl. Maj:t

ställd skrifvelse med anhållan om närmare utredning och därpå



grundad proposition. Så skedde äfven, och med anledning däraf
beslöto 1879 riksdagens bägge kamrar, utan votering, »att för in-

köp af den Linnéanska parken med angränsande jordområde af

egendomen Hammarby . .
.
jemte derå uppförda byggnader och

pa stället befintlig, fordom Linné tillhörig lösegendom anvisas

på extra stat för 1880 ett belopp af 30,000 kronor.» Den öfriga

delen af egendomen inköptes af Upsala universitet.

Sedan köpet blifvit verkställdt, företogos åtskilliga arbeten,

dels för byggnadernas konserverande, dels för deras återställande

i sitt forna skick. Det senare var i synnerhet nödvändigt med

Linnés förmak med innanför liggande sängkammare å Hammarby.
Efter fotografi 1903 af Alfr. Dahlgren.

hänsyn till flygelbyggnaderna; den västra, hufvudbyggnaden före

Linnés tid, ^hade en trappa upp fått tillbyggnader på bägge än-

darna och befann sig i ett synnerligen bedröfligt skick, och i stället

för den östra, låga, torftäckta, som nedrifvits, hade uppförts ett

nytt tvåvåningshus, som blifvit gårdens hufvudbyggnad. Allt detta

ändrades i öfverensstämmelse med äldre afbildningar och säker

tradition. Med hänsyn till planteringarna följdes obevekligt den

grundsatsen, att ingen enda växtart där finge förekomma, som ej

bevisligen under LiNNÉS tid funnits odlad vid Hammarb)^ eller i

Uppländska trädgårdar. Dock ansågs, att den af högvä.xta al-

mar, askar och lönnar bildade parken norr, öster och söder om
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byggnaderna borde skonas, ehuru den först på senare tider upp-

vuxit på den plats, där den forna trädgården med dess talrika

fruktträd varit belägen.

Det hela torde numera kunna gifva en ganska god föreställ-

ning om, huru platsen såg ut på LiNNÉS tid, och mycket finnes

där ock, som tillhört eller påminner om dess store ägare. Framför

hufvudbyggnaden varseblir man en af de tvenne hästkastanjer, hvar-

under han — med vidsträckt utsikt öfver den bördiga slätten —
plägade röka sin aftonpipa, äfvensom en nu ålderdomsskröplig sibi-

rieapel [Pyrus baccatä). På gafveln af ena flygelbyggnaden sitter

den vällingsklocka, som på hans tid kallade arbetarne till deras

måltider, och i parken täckes marken af en yppig mattå, bestå-

ende af Aquilegia^ Myr?'Jiis, Mercurialis perennis, Tulipa silvestris,

Liliuin Martagon, Epimedium alpinum, Crepis sibirica, Asarum euro-

pceum, Corydalis nobilis, Campanula latifolia. Galanthus nivalis, Leu-

coiurn vernum m. fl. från hans tid kvarstående örter. Träder man in

i hufvudbyggnaden, finner man där en mängd möbler, porträtt och

andra föremål, som en gång tillhört honom. I matsalen stå samma
klumpigt gjorda matbord och enkla, gulmålade skänk, och samma
klocka angifver ännu genom sina gälla slag tidens gång. I ett

rum en trappa upp står den med sängkläder fyllda säng, hvari

han dog. Där förvaras ock hans stora, egendomliga bläckhorn

samt såväl hvardags- som helgdagskäpp, hans skinnklädda favorit-

länstol, hans säng med omhänge af kinesiskt tyg, pjeser af kine-

siskt porslin med Linnaea-rankor, hans doktorshatt och röda sam-

metskalott samt mycket annat. Vandrar man den smala stig, som
mellan på hvarandra vräkta flyttblock slingrar sig upp till museet,

finner man rikliga rosetter af Sempervivum globiferum på de moss-

klädda stenarna samt här och där ättlingar af en för 40— 50 år se-

dan död finn-oxel [Sorbus fennica). På den lilla museibyggnaden ser

man de kvarsittande kanterna af den i väggen fastsatta porslinsplatta,

hvarå Linnéiska vapnet var inbrändt och som för några tiotal af

år sedan en natt därifrån lösknackades och bortstals. Inne i själfva

museirummet finnas endast några få tomma skåp och de i taket

hängande resterna af en stor, förstörd fisk, ^ som man ej ansåg

löna mödan att medtaga, då de öfriga samlingarna, till Sveriges

nesa, inpackades, och försändes till England. — Det hela inger

den besökande en känsla af ödmjukhet och vördnad. Man känner

^ Uppgiften, att denna skulle vara en fantastisk konstprodukt, som af

Buffon öfversändts i afsikt att lura Binné, måste helt och hållet förvisas till

diktens område. Det är nämligen en »sölvkveite» (Regalecus glestte), antag-

ligen skänkt af biskop N. Chr. Friis i Trondhjem.
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oemotståndligt, att man här trampar på klassisk mark, och man
kan ej annat än med förvåning tänka på, att det var från denna

lilla obetydliga fläck i norden, som en gång ljus spreds öfver

naturforskningens vida fält, — att det var hit, som från världens

skilda trakter kunskapsökande män kommo för att från mästarens

egen mun höra visdomsord, som skulle för dem blifva ledande och

lysande under kommande dagar. Och än i dag är det lilla, afsides

belägna Hammarby en naturforskarnes vallfartsort. Vetenskaps-

män med europeiskt rykte har den, som skrifver dessa rader, här

sett ödmjukt blotta sina hufvuden, med nästan andaktsfull vördnad

träda in i den enkla boningen, med varmaste intresse skärskåda

hvarje småting, som för tanken tillbaka till LiNNÉS dagar, och

härvid har han ej kunnat annat än med rörelse och glädje tänka

på hvilken skatt vårt land här äger. Just genom sin anspråks-

löshet talar det minnesrika LiNNÉS Hammarby till hvarje känsligt

sinne ett kraftigare, mera upplyftande och manande språk, än om
det vore ett ståtligt palats, öfverfylldt af jordiska skatter.



XVI.

Linnés sista lefnadsår och död. — Hans vetenskapliga kvarlåten-

skap. — Hans vetenskapliga betydelse.

Den, man måste säga, kolossala verksamhet, som LiNNÉ

pä många olika områden utöfvade, synes väl såsom ett oeftergif-

ligt villkor hafva förutsatt en berghälsa, som rikligt skänkt honom
både kroppskrafter och själsspänstighet. Onekligt är ock, att om
man bortser från att han några dagar åt gången gjordes arbets-

oduglig genom smärre illamåenden af allahanda slag, hvaribland

företrädesvis en af minsta dietfel, förkylning eller sinnesskakning så

ofta förorsakad migrän, att han kallade den »min gamle kamrat»,^

så hade han ända in på 1760-talet att glädja sig åt en i det hela

taget god hälsa. Afven under denna tid utsattes han dock flera

gånger för svårare sjukdomsan fall, hvarom särskildt brefven till

Bäck, till hvilkens skicklighet som läkare han satte stor tillit,

bära vittne. Så t. ex. var han under mars och april 1746 från

sina göromål »uppehållen af en giäst, som kallas anguina^ den där

hade när qwäft mig, jag will ej säga snart swält mig ihiäl». För

ett svårare angrepp var han utsatt i juni 1750, hvarom han själf

antecknat:

Junii 15 vSjuknar han, så att han med möda kunne

» 16 aflägga Rectoratet, hwarpå han straxt måste gå till

sängs och wederfäs något. Men änteligen blef han

Julii 15 så illa sjuk, att intet hopp war om lifwet

» 16, hwaräfter det resolverar sig till Podager.

^ Den röda sainmetskalotten eller »min warma myssa», som han alltid

utom sommartiden begagnade, var till skydd häremot; »när jag den aflagt,

har jag ofta fått migraine paroxy.smer». (Bref till Bäck ”/* ^772.)
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Detta svåra sjukdomsfall botade han på ett af honom själf

påfunnet sätt så lyckligt, att han sedan ända in på sena ålderdo-

men årligen med nöje underkastade sig samma kur. »Sedan han
war i dödsens käftar af Podage}^ 1750», skrifver han, »och blef

curerad med smultron, åt han smultron hwar sommar, så länge

smultron warade, så mycket häraf han förmådde och magen gitte

emottaga, hwarigenom han icke allenast slapp Podagern, utan ock
hade af dem mer nytta än andra af sina Brunscurer, och öfwer-

wann äfwen Skjörbjuggen, som hwar wår ifrån unga åren giorde

honom tung.»^ Till begagnande vid dessa smultronmåltider fick

han till sin öfverraskning på sin namnsdag 1751 från vännen
Bäck en gåfva, för hvilken han följande dag tackade: »i går kom
en skåhl seglandes; jag tänkte hon skulle wara af Rörstrands

metall, men hon war af silfwer . .
.
jag blef mer flat än glad, då

jag fick henne, men skulle blifwa mera nögd än flat, om jag wiste

något tillbakas.
»“

De följande 3 åren utmärka sig genom den ena sjukdoms-at-

tacken efter den andra. I juni 1751 återkom samma åkomma,
hvaraf han föregående år plågats, men han fick någon lindring genom
att delvis följa BÄCKS ordinationer. Mot dennes yrkande på åder-

låtning ställde han sig dock motvillig och undskyllde sig med att

»här är ingen addret slachtare äller fältskiär, som kan öppna sol-

vatellan^ äller någon annor fin åder». Bättre botemedel fick han

ock snart: KALM kom med sina rika samlingar till Upsala, och

Linné blef så ifrig, att han genast lämnade sängen och glömde

sina plågor. Dessa återkommo dock på hösten med förökad styrka,

och häremot användes svettdrifvande medel, melilot-plåster med
kamfert, säfvenbomolja, pepparrot, ingnidning med bocktalg m. m..

^ I brefven till Bäck förekommer tidt och ofta loford öfver »smultron-

kuren». Så t. ex, skrifver han i juli 1753: »jag äter smultron 4 gånger oni

dagen, 72 stop i sender, lefwer älliest ordinair bruns diset, kiänner mig långt

bättre än af watn, men får ej mycket läsa. Hwar dag kostar mig i plåt i

smultron >, hvartill kort därefter tillägges; »jag giör dyr tid på dem i Upsala.»

- Denna »Linnés smultronskål» eges nu af grefvinnan LouiSE Mörner
på Kåreholm, Östergötland. Den är försedd med denna inskrift:

LlNNAlUS pateram hane habtät, donavit amico. Magni erat huic, domino

sit sacra cuique novo. [LiNNÉ har ägt denna skål och skänkt den till en vän.

Af högt värde var den för denne; må den hållas i helgd af hvarje 113- ägare.]

En ven nära handen. — I åtskilliga afseenden hy^ste han mot dåtida

läkar-åsikter afvikande mening. Så berättar Bäck: »Botemedel af Stenriket

woro icke i hans smak, och han lärer aldrig föreskrifwit dem för siuka. Sielf

war han en enwis Patient och kunde ej gerna låta öfwertala sig att nydtja

åderlåtning, spansk fluga etc.» (Ups. univ, bibhs mserpt X. 217.)
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hvilket dock medförde endast några timmars lindring.^ På BÄCKS
inrådan grep han därefter till med kina »och tog af henne wälde-

ligen» med rätt lyckligt resultat, men vid minsta kyla »kiände

jag, liksom man klöst mig på kinden med 5 naglar». I slutet

af november var han dock så återställd, att han kunde inresa till

Stockholm för att få se kröningen och »den nya Papilionen»

[fjärilen], som kommit till drottningens museum.

Under 1752 led han af en svår bröstsjukdom, som gjorde

honom en längre tid alldeles arbetsoduglig; »mina dödstankar»,

skrifver han den U 52 till Wargentin, »hafwa afskurit mig

allt annat bekymmer och mina afspunna krafter gifwa mig hwila

från all omsorg ännu någon tid; jag törs ej tänka på något arbete

på lång tid». »Jag stackare wistas ibland de dödas skara, är

matt och frucktar hectique, rider hwar morgon och afton och lig-

ger om dagen af matthet.»^ — »Under ständigt skrifwande, sit-

tande och arbetande får han [1753] en wärk i högra sidan, som

lägger grund till hans siukdom Stenpassionen, af hwilken han

aldrig tillförene känt minsta mehn, men som förswan, Gudi lof,

med åren och med smultron-curen.» Under november var han

ock »swårt ansatt af en Synocha», som gjorde honom så matt,

»at jag knapt kan hålla i pennan».

Därpå följde några friska år, men 1756 kände han så svåra

symptom af skörbjugg, att han ej vågade smaka sin favoritdryck

kaffe på en hel månad. Följande år kände han sig så medta-

gen, att han ansåg, att »mitt lefnads lopp är mest utlupet; jag

har skaffat mig en'

i

otid utsläpad kropp, som ej kan återställas»,^

och likaså 1758, då han i februari låter BÄCK veta, at »jag grå-

nar, magrar och förfaller dageligen; wintern är inne, för än jag

wet ordet af, och jag kallnar.»

På 1760-talet synes hans hälsa i allmänhet varit ovanligt god.

Tvenne gånger under denna tid var han dock mycket allvarligt,

t. o. m. lifsfarligt sjuk. I maj 1764 »blef LiNNÉ angripen af en

dödelig Pleurites»; »aldrig har jag», heter det i ett bref (den

till Wargentin, »sedan jag föddes, warit närmare döden, än

denna gången; Gud wet, om jag någonsin mer kan winna krafter.

* »En rar siukdom, som jag heldre examinerade uti en annans kropp,

bar spunnit ister af mig, alt sedan jag war i Stockholm; hon har kommit
igen afton och morgon, plågat mig 5 timmar i sender, liksom en spik bor-

rats genom wenstra tinningen, lik de swåraste barnwärkar; sedermera har

hon släpt mig, att jag kunnat giöra mine publique sysslor, men mycket matt.»

(Bref till Tessin i75‘-)

2 Bref till Bäck ^7, 1751 .

^ Bref till Tessin 7« i757-



Den mesta dödskampen hade jag öfwerstått, dä jag började
qwickna». Sviterna däraf voro länge kännbara, så att han an-

såg, att »den knäpp, jag fick förleden sommar, föllier mig ofel-

bart till grafwen». — Äfven 1767 var han under hela första half-

året svag, stundom t. o. m. »eländigt sjuk», hvartill kom, att han
i juni så angreps af Upsala-febern, att han »tänkte intet annat än
valedicera». Också visade det sig nu tydligen, att »gubben Lrx-

N^US börjar ansenligen åldras»,^ men dock uppflammade lifslå-

gan åter under ett par relativt sjukdomsfria år.

Från och med 1770 förflöt intet år utan sjukdom, och hans

af ålder och öfveransträngning »borttrasslade» kropp visade sig

alltmer stappla på grafvens bredd, fastän tidtals de gamla kropps-

och själskrafterna återtogo sitt herravälde. I september 1770 blef

han »dödeligen siuk» i någon magåkomma, hvarifrån han dock

efter en månads förlopp »änteligen reparerades.» I oktober 1771

»stante han uti en swår siukdom, att föga hopp war om lif-

wet»,^ till följd hvaraf föreläsningarna under halfannan månad må-

ste inställas.

Om sitt hälsotillstånd i början af 1772 skrifver han den

och Yg till BäCK: »Nu har jag märkt på alla omständigheter,

att min tid är hart när, och att mitt öde måste [blifva] slag, ty

hufwudet will wimbla, hälst då jag lutar; fötterna snafwa, liksom

när någon är full, hälst på högra sidan. Det faller mig ej un-

derligt; jag har wunnit de åhr, som ej pide af 100 födda ärnå.

Jag har sträfwat och arbetat af all hog, alla krafter och alt sinne;

sielfwa jernet nötes.» »Gud täcktes denne gången upskiuta execu-

tionen, men jag känner dommen: non aufertur
,
quod differtur^.

När sanden är utrunnen i timglaset, måste det stanna.» BÄCK
påyrkade noggrann diet, åkning, hvila från föreläsningär och äfven

f. ö. minskadt arbete samt åderlåtning, och Linné lofvade delvis

lyda; dock ej hvad föreläsningarna angick. »Jag försökte i termin att

låta min son läsa, men det gick med mig som med gambla skiuts-

märren, som blifwer styfbent, innan hon står en månad på stall

som Herrhäst; jag blef på den terminen så minneslös och så dom

[= dum], att jag fruchtade för mig sielf, och hade jag continu-

erat i termin där till, hade jag ej wetat mitt egit namn.» Be-

träffande däremot åderlåtningen, så skulle han underkasta sig den-

samma, dock endast på grund af sin gamle väns bestämda till-

» Bref till Bäck V, 1765 och 1767; från P. J. Bergius till E. É.vx-

MAN '7b 1767-

* P^öreläsnings-diarium för h. t. 1771 bland Ups. Kansl. P'mb:s handl.

® Gömdt <är icke glömdt.

\
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sägelse. Själf ansåg han, att han snarare led af för litet än för

mycket blod, och f. ö. »hielper åderlåtning intet, wisserligen ska-

dar hon, om ej dödar».

I början af 1773 »blifwer LiNNÉ sjuk först af en anguina

epidemica och sedan af dolore lumborum horrendo [förfärligt rygg-

skott], hwilken änteligen stante uti dolore ischiadi(:o>'> »ifrån

höften till knäet». Den återstående delen af året synes han

hafva varit frisk, fastän han insåg, att hans lifsljus »är nedbrun-

nit uti pipan, att man knapt märker någon osande och rökande

loge titta fram».^ Liknande var förhållandet i början af 1774,

men i början af maj, »då han läste privatim, blef han ansatt af

första dödsposten, asphixie [slag], att han hwarken kunne stiga upp

af stolen äller röra sig äller hålla hufwudet uppe. Detta öfwer-

wants tämmeligen, men sent; lindrades

wäl, men aldrig halps fullkomligen.»

Också sökte och erhöll han 1775 be-

frielse från föreläsningarna, »emädan

jag, gammal och kraslig, tohl swårligen

Höstkiölden, ålderstigen och tandlös har swårt at tala».^

De första månaderna af 1776 förgingo utan hastig, dock stän-

digt fortgående försämring. »LiNNÉ haltar, kan knapt gå, talar

oredigt, kan knapt skrifwa», heter det i en af själfbiografierna.

»Disciplar, Horrebow och Berger ifrån Danmark samt Gruno
ifrån Hamburg, ankomma. Men LiNNÉ är så sjuk, att han

knapt kan tala med dem, ty han hade nu också fådt Tertian

till sin lamhet och matthet. > Och härmed sluta dessa hans an-

teckningar.

Att denna LiNNÉS alltmer tilltagande ålderdomssvaghet och

sjukdom måste omöjliggöra vidare skötande af professuren, låg i

öppen dag och insågs äfven till fullo af honom själf. På våren

1776 inlämnades därför till Kgl. Maj:t en af honom underteck-

nad (odaterad) skrift, hvari han, under förklarande att han såg sig

urståndsatt »at med den drift som wederbör bestrida de publi-

que Lectionerne», »bönfaller, det måtte min nu warande vicarius

få träda til utöfning af sysslan»; dock ville han icke undandraga

sig att fortfara med Inspectionen öfwer Botaniska trädgården samt

att, .såvidt krafterna medgåfwo, deltaga i Consistorii academici

och Medicinska fakultetens förhandlingar. Till denna afskedsan-

sökan var dessutom fogad en annan begäran. Genom RosÉN

’ Bref till D. ScHUi^z v. vSchui^zenheim 1773.

^ B)genhändig skrifvelse till kanslern den 1775. (Riksarkivet.)

Linnés namnteckning
april 1777.

(Den sist kända).
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VON RoSENSTEINS död var lön för en professor emeritus ledig,

och denna anhöll LiNNÉ nu att erhålla såsom ett tillskott till den
ordinarie professorslön och öfriga professionen tillhörande för-

måner, som han dittills åtnjutit. Han vågade så mycket mer
hoppas på nådigt bifall härtill, som dylikt ej vore ovanligt utom-
lands och äfven kommit en och annan svensk till del, bland

hvilka särskildt kunde nämnas N. RosÉN VON ROSENSTEIN,
»som, jemte dess på Eder Kongl. Maj:ts Hofstat innehafde Ar-

chiaterslön, äfwen allernådigst blef hugnad med Emeriti Profes-

sors lön».

Svaret å denna ansökan gafs i ett kgl. bref till kansleren af

den Yg s. å., hvari Kgl. Maj:t förklarade, att, »som Wi ganska

ogärna skulle se, det under Wår Regering en af Upsala Acade-

mie och Fäderneslandet så förtient samt af den lärda vverlden så

allmänt högacktad man skulle till större eller mindre del sin Be-

ställning nedlägga; så wele Wi i Nåder hafwa updragit Eder att

förmå honom till Qwarblifwande wid hela Sysslans utöfning; hwar-

jemte Wi ej allenast förklara Oss benägne samt finna med bil-

lighet instämmande att deremot tillägga Archiatern VON Linné den

efter ROSENSTEIN lediga Professoris emeriti lönen, utan ock öfvver-

lemna till Eder och Consistorio Academico, huru Förmånerne för

bem:te Archiater måge på något ytterligare sätt utan Academiens

gravation kunna ökas, i hwilket fall I med Consistorio skulle sär-

deles befordra Wårt nådiga nöje öfwer den erkäntsla, som wisas

en Man, hwars hugnad och Belöning lärer af ganska få kunna

andragas till préjudicat.»
^

Linné hade alltså fatt afslag på en del af sin ansökan, men

detta på ett för honom så smickrande sätt, att han däraf ej kunde

annat än känna sig manad att med tacksamhet efterkomma konun-

gens uttalade önskan. I en skrifvelse till kanslern återkallade han

därför sin afskedsansökan, och en afskrift däraf blef sedan till Kgl.

Maj:t öfverlämnad.

Consistorium academicum å sin sida tog genast i öfvervägande

frågan om »något ytterligare sätt» att föröka LinnÉS »förmåner»,

och härvid »erinrade det sig, huruledes 2;ne Kongl. Academiens

Hemman Ubby^ i Danmarks Sochn äro så nära belägne til Herr

Archiaterns och Riddarens Sätesgård Hammarby, at de til bägge

hörande ägor öfwer alt äro sammanblandade, och förmodade såle-

^ Det berättades den tiden, att Linné »fått offert att blifva baron och

kommendör, men afslagit hedern för att i stället få dubbel lön». (Bref fran

Ad. till J. A. Murray 7n 1776.)

* Skrifves vanligen Hubby.
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des det vvilja blifvva Herr Archiatern til en stor beqwämlighet,

om han finge disponera dessa Hemman Fördenskull »föll Consi-

storiiim på den tanka at updraga Flerr Archiatern för sig och

sina Barn Besittningsrätt å dessa Academiens Hemman», dock

med villkor, att samma arrendesumma som förr skulle härför er-

läggas. Linné hade ock »förklarat sig med synnerlig erkänsla

anse detta vvedermäle af Consistorii Academici wälwilja». Hvad så-

lunda föreslagits fastställdes genom kgl. bref af den och

Den ekonomiska vinst, som härigenom bereddes LiNNÉ och

hans familj, var af ringa betydelse. Endast halftannat år uppbar

han den dubbla lönen, innan han afled, och hvad arrendet af

Hubby beträffar, kan vinsten däraf icke skattas högt, då därför

skulle erläggas samma belopp, som betalts af förutvarande arren-

dator. Omöjligt är numera att afgöra, huruvida LiNNÉ, såsom

hans änka sedan påstod, vid antagande af konsistoriets anbud

förmodat eller hoppats, »det framdeles bättre tillfälle torde gifwas

att honom förmonligare ihugkomma».^

Hälsotillståndet blef snart mycket bedröfligt. Redan i maj var

hans yttre genom afmagring mycket förändradt och tankekraften

så försvagad, att det sista bref, dateradt den i77h, som Bäck
under hans lifstid mottog, är till sitt innehåll så godt som

alldeles obegripligt. Minnet var mycket omtöcknadt, så att han

stundom ej ens ihågkom bokstäfverna, utan vid skrifning blandade

tillsamman latinska och grekiska sådana.

En kort period af någon förbättring inträdde därefter, och härun-

der hade han glädjen mottaga besök af Vetenskapsakademiens d. v.

preses, medicinalrådet J. L. Odhelius, som fått uppdrag »at resa

til honom och göra sig underrättad om hans tilstånd och visa

honom den ömhet, som en så stor och högt förtjent Man för-

tjenar». Odhelius fann honom väl »mycket försvagad til hälsan,

dock ej så illa, som ryktet gått, och i synnerhet til humöret mun-

trare, än han kunnat vänta», ^ men kort därefter träffades han af

ett nytt slaganfall, hvaraf följden blef förlamning i högra sidan

och så förminskad talförmåga, att han endast kunde utsäga en-

stafviga ord. »Ehuru han nu», säger J. G. ACREL, »i detta til-

stånd var mera död än lefvande och nästan icke kunde tala, för-

märkte man en synnerlig glädje i dess ansigte, enär han såg någon

af sina älskade Disciplar, eller ock när tal var å färde om Natu-

‘ Ansökau hos Kgl. Maj:t 1779. (Ups. Kausl. enib:s Haiidl,; Riksar-

kivet.)

^ Vet. Akad:s prot. 7b
och "/g 1776.

Linné. II, 26
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ralhistorien.» Detsamma bekräftas ock af ett bref, som i maj

1777 från Upsala skrefs till Wargentin af And. Sparrman:
»han bjuder till», heter det däri, »att gå nogra steg allena utan

hjälp från sin stol, men med yttersta svårighet. Låter ibland leda

sig ned i trädgården, fägnar sig åt örterna, men kjänner nu mera
ingen. Skrattar nästan åt all ting, och det förekom mig, som om
han ibland gret, talar knapt 3 å 4 ord, men lystnar till alt.» Och
härtill kan ytterligare läggas, hvad Ad. Afzelius meddelat: »Alla

hans lemmar och organer, i synnerhet tungan, de nedre extremi-

teterna och urinblåsan, voro förlamade. Hans tal var osamman-
hängande och oftast obegripligt. Utan andras hjälp kunde han icke

komma ifrån det ställe, där han satt eller låg, icke kläda sig, äta

eller verkställa det minsta han behöfde. Af hans organiska lif

fanns blott andedrägten, matsmältningen och blodets omlopp ännu

i någorlunda godt skick. Allt annat var mer eller mindre för-

stördt. Han hade intill och med förglömt sitt eget namn, och

han tycktes merändels vara utan all medvetenhet af både det fram-

farna och det närvarande.» Några korta stunder då och då upp-

klarnade dock tankeförmågan något litet, såsom »när han fann lig-

gande framför sig några böcker af botaniskt eller zoologiskt inne-

håll, äfven sina egna, i hvilka han bläddrade med synbart nöje

och lät förstå, att han skulle ansett sig lyckelig, om han kunnat

vara Auctor till så nyttiga verk».

Sommaren 1777, som tillbragtes på Hammarby, tyckes hafva

medfört någon förbättring. Han utbärs då dagligen, då väderleken

det tillät, antingen i trädgården eller upp till sitt museum, där han

kunde flera timmar å rad förnöja sig vid åsynen af därvarande skat-

ter, samt återbars därifrån alltid mycket gladare. Sålunda återkom

han på hösten till Upsala med något förbättrad hälsa, så att han

stundom kunde, ledd af andra, gå några steg och med välbehag

röka sin pipa. Efter läkarnes föreskrift åkte han under vacker

väderlek ut för att hämta frisk luft, hvarvid körsvennen var stränge-

ligen tillsagd att ej köra utom staden. En gång i december, då

det blifvit slädföre, befallde han dock drängen att köra sig ut till

sitt en half mil från staden belägna Säfja, och denne ansåg sig

tvungen att lyda sin husbondes förnyade tillsägelser. Då det dröjde

långt öfver den bestämda tiden, utan att han hemkom, blef famil-

jen mycket orolig och skickade ut bud åt alla håll för att söka

honom. Slutligen påträffades han på Säfja; han hade låtit inbära

slädfällen i köket och låg på den framför den flammande brasan

å den stora — ännu kvarvarande — spisen, helt förnöjd med sin

lilla pipa i munnen. Här ville han nödvändigt tillbringa natten,
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och man hade mycket besvär med att kunna föra honom lyckligt

hem, då det redan mörknat och töväder med hällregn inträdt.

Detta var sista gången, som han kom utanför stadsportarna, och

endast få gånger kom han sedan ens utom sitt eget hus.

Kort därefter började nämligen krafterna betydligt sjunka, men
plågorna att ökas. Det enda, som härvid gaf honom någon lin-

dring, var öl, hvilket han förtärde »med sådan begärlighet, att det

var fåfängt att få munnen från kärilet, så länge en droppe var

kvar». Den 30 december fick han »den faseligaste attaque af

convulsioner öfver ansigtet ned åt hela kroppen», så att man »frug-

Säfja i Danmarks socken, Uppland.^
Efter fotografi af Alfr. Dahlgren 1903.

tade hvarje respiration skulle vara den sista», ^ men ännu hade dock

hans utmärglade kropp så mycken motståndskraft, att döden först

den 10 januari 1778 kl. 8 på morgonen befriade honom från hans

lidanden. Närvarande vid hans dödsbädd voro då endast akademi-

ombudsmannen Sam. Duse, förlofvad med yngsta dottern, och

engelske lärjungen JOHN Rotheram.

Dystra skuggor hade under dessa LiNNÉS sista lefnadsår hvilat

öfver hans hem, och de blefvo ännu mörkare genom de förhållan-

den, som äfven i andra afseenden där voro rådande. En härtill

* Verandan tillbyggd under senare åren; f. ö. föga förändradt sedan

Linnés tid.

* Bref till Bäck från Linné d. v. dec. 1777.
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sorgligt medverkande orsak var, enligt mångas samstämmiga på-

ståenden, att hustruns förut omtalade sparsamhet på äldre dagar
urartat till egennytta och snålhet. Särskildt klandrades hon, för

att hon, utan att taga hänsyn till mannens bedröfliga tillstånd, för-

mådde eller åtminstone ej hindrade honom att gifva kollegier, som
ingen kunde begripa, att höstterminen 1776 försöka tjänstgöra som
dekanus och examinator i medicinska fakulteten o. s. v. — och

detta endast på grund af de obetydliga ekonomiska fördelar, som
därigenom kunde vinnas. Befogenheten af detta klander bestyr-

kes af en i slutet af 1776 timad händelse, som ej kunde undgå att

i hög grad väcka både förvåning och medlidande. Då vid kon-

sistorii-sammanträdet den 13 december 1776 medlemmar i inspec-

tura aerarii för kommande år skulle utses, anmälde nämligen sekre-

teraren, att Linné, hvilken nu var närmast i tur, förklarat, att

han »icke wille undandraga sig denna möda.» Som emellertid

hans alldeles brutna hälsa var allbekant, anmodades rektor och

räntmästaren att besöka honom för att inhämta närmare kännedom

om hans tillstånd.

Vid nästa sammanträde, den 23 december, meddelade rektor,

att de funnit LiNNÉ så svag, att de ansågo honom icke böra »be-

svväras med inspectura serarii». Olika meningar yttrades sedan

om hvad borde göras. Några ansågo, att han ändock borde väl-

jas; andra föreslogo, att den i tur närmaste nu skulle utses, med
rätt för Linné att efter två år erhålla platsen, om hans hälsa det

då tilläte; och än ytterligare påyrkades, att då han nu vore hin-

drad genom en icke själfförvållad sjukdom, borde han, ändock han

ej kunde sköta befattningen, få uppbära den därför bestämda af-

löningen. I sin villrådighet beslöt konsistoriet att hänskjuta saken

till kanslerns afgörande.

Innan denne hann svara, hade till honom inkommit ett me-

morial,’ skrifvet och säkerligen äfven författadt af LiNNÉ D. Y.

och endast försedt med faderns om ålderdomsskröplighet uppen-

bart vittnande namnteckning. Däri förklaras, »att iag hvvarken

welat eller kunnat undandraga mig denna till min Sysla hörande

omsorg, sedan Kongl. Maj:t i hög skrifwelse af den i sistledne

Maji aller nådigst behagat förklara, det Hans Maj:t ogärna skulle

se, om jag till mer eller mindre del skulle nedlägga mitt Ämbete».

Han ville därför nu blifva medlem af Inspectura aerarii, men som

han af ohälsa och den kalla årstiden för närvarande vore hindrad

att sköta dithörande göromål, kunde professor BerCH å hans väg-

‘ Finnes bland Acta till Cons. prot. 1777.
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nar emottaga och tills vidare ombesörja desamma. Från kanslern

kom intet officiellt svar, utan endast ett handbref till rektor, hvari

han uttalade sin önskan, »att saken i wänlighet måtte afgjöras

kunna». Resultatet blef, att professor Berch åtog sig att »enligt

en med Archiatern träffad öfverenskommelse» fullgöra hans skyl-

digheter.

Att hela denna tvist endast gällde utbekommandet af årsarf-

vodet var uppenbart. Och detta belöpte sig ej till mera än 1

2

riksd. 24 skill. specie. Det vittnade således om, att man genom

en väl långt drifven snikenhet ville pocka sig till denna ringa summa,

oaktadt förmåga att sköta den befattning, hvarför den skulle ut-

göra ersättning, alldeles saknades. Något klander härför kan omöj-

ligt drabba LiNNÉ, ty att han var kroppsligen nedbruten, vits-

ordades af alla, och att detsamma äfven var förhållandet med
själskrafterna, därom vittna hans sista, vid denna tid (den

skrifna bref, hvilket på bedröfligt sätt röjer en sådan minnes- och

tankeslöhet, att han ej kunde begripligt skrifva den enklaste me-

ning eller ens ihågkomma sin bäste väns namn. De härvid verk-

samma voro säkerligen sonen och antagligen i ännu högre grad

hustrun. Måhända var det missnöjet häröfver, som gjorde, att

den ofvan omtalade förmånen af Hubbyarrendet föreslogs skola

komma LiNNÉ och hans barn till godo, med uteslutande af hustrun —
något, hvaröfver hon sedan bittert beklagade sig.

Detta var emellertid icke det enda, hvarför klander mot henne

uttalades. Dessutom påstods nämligen, att hon icke ägnade den

sjuke behörig vård och tillsyn, så att han t. ex. vid försök att

stiga upp ur sin länstol nästan hvarje dag tumlade omkull och

blef liggande på golfvet o. s. v. »Man har alldeles glömt bort»,

klagades det, »att det är han, som gifvit familjen sin lystre.» I hvad

mån detta var med verkligheten öfverensstämmande, må lämnas

osagdt, då, såsom strax nedan skall visas, en del andra mot henne

gjorda beskyllningar säkerligen äro obefogade. Hvad däremot

måste anses vara ett bedröfligt faktum är, att mellan modern och

sonen rådde ett rent af onaturligt förhållande. Detta lades så

öppet i dagen, att ehuru de yngre naturforskarne talade om den

senare i mycket nedsättande ordalag, de dock under medömkan
beklagade, att »hon förföljer och hatar honom excessivt». Tan-

ken på det stundande arfskiftet synes härtill varit en medverkande

orsak.

Men äfven sonen gjordes till föremål för rätt mycket klander,

särskildt därför, att han begagnade sig af faderns svaghetstillstånd

för att få hans underskrift på en ansökan, hvars innebörd denne var
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alldeles oförmögen att fatta. I början af februari 1777 inlämnades

nämligen till Kgl. Maj:t en sådan af LiNNÉ undertecknad, hvari

»bönfalles», att hans son måtte »genom introduction få träda i

full utöfning af den dess sysla, hvilken han redan innehaft längre

än någon af de öfrige Professorerne i Medicinska Faculteten. . . .

Jämte den hugnad, som mig på mina sista dagar genom ett sådant

förnyadt vedermäle af Eder Kongl. Maj:ts höga och oskattbara

Nåd wederfares, finge jag äfven den at se, det min son på ett

lika värdigt sätt upfyller de öfrige til dess sysla hörande skyldig-

heter, som han redan förrättat de dit hörande göromål, hvilka honom
varit anförtrodde.» Härtill lämnade ock Kgl. Maj:t den 14 februari

sitt bifall, och den 27 oktober 1777 blef LiNNÉ D. Y. med öfliga hög-

tidligheter installerad till ordinarie professor. Att denna ansökan

icke på vanligt sätt först inlämnades till kanslern, utan att denne först

fick kännedom härom genom kungabrefvet, kunde ej annat än ådraga

sig hans missnöje. Och sådant uppväcktes äfven på andra håll, ty

bland allmänheten och särskildt bland de yngre naturforskarne,

som ansågo den yngre LiNNÉ för en »lathund i superlativo gra-

du» och ingalunda värdig att intaga faderns lärostol, hade den

tiden den uppfattningen gjort sig gällande, att han själf insåg sin

oförmåga och därför »ville skiljas från hela kodiljen»; »stackars

gosse», heter det, »han tycks sjelf se, att han tagit sig vatten

öfver hufvudet».^ I stället hoppades man, att J. A. MURRAY
skulle lämna Göttingen och blifva professor i Upsala, hvartill dock

denne i bref till brodern förklarade sig obenägen.
^

Redan några år före sin död hade LiNNÉ skriftligen förord-

nat om sin begrafning och hvad öfrigt med anledning af hans från-

fälle skulle iakttagas. Kort efter sedan han afsomnat, bröts det

konvolut, hvari dessa föreskrifter förvarades, och man fann då, att

han ålade sin hustru beträffande själfva begrafningen iakttaga föl-

^ I en skildring af Upsala i Gustaf IIls tid (i7/6) heter det: »Gamle

Linné är förfallen och tycks wissna bort med sin wettenskap. Han har ingen

efterträdare. Dess son har ärft dess namn, men ej dess kunskaper. Dess

upsökta skatter i alla naturens riken komma nu i okunniga händer.» (De la

Gardieska arkivet XV s.

* Det berättas, att Linné d. y. samma termin, han installerades, skötte

föreläsningarna på det sättet, att han endast uppläste faderns manuskript, och

detta så ordagrant, att han omtalade sina resor i Frankrike, England o. s. v.,

fastän han aldrig varit utom Sverige. Och vid de offentliga examina säges

han hafva varit så generad, att han svettades mer än examinanderna. Ett

rykte gick, att han ville utbyta professuren i Upsala mot en sadan i Åbo.

(Bref från Ad. till J. A. Murray.)



407

jande: »i. Lägg mig i kistan orakad, otwättad, okläd, omswept

med ett lakan, sluta straxt kistan, så att ingen får se min

uselhet; 2. Lätt ringa i storklåckan, men ej i de andra äller Bond-

kyrkan äller Hospitalet, men wähl uti Danmarks kyrkia; 3. Lätt

giöra tacksäjelse både i storkyrkian och Danmark till Gud, som
gifwit mig så många åhr och all wählsignelse; 4. Lätt mine lands-

män bära mig till grafwen och gif dem en liten medaillie af dem,

som äro präglade med min bild; 5. Tractera ingen för min be-

grafning och tag ej emot condolence.» ^ Sommaren 1775 hade

han låtit vid Hammarby fälla en större alm, med tillsägelse att

Upsala domkyrka.

Enligt kopparstick af Fr. Akrelius 1770.

däraf skulle hans kista göras. ^ — Dessa föreskrifter blefvo ock,

med undantag af den 5:te, noga följda.^

^ Efter EinnéS originalhandskrift i Nationalmuseum.

2 Bref från E. M. FanT till C. G. Gjörweee d. ^®/s * 77 ^- — »Vid hufvu-

det stod namnet, födelse- och dödsåret; vid fötterna; Jobs 14; 2.» (Bref från

och till desamma
^ Att änkan i detta afseende ej följde mannens föreskrifter att »ej trac-

tera någon» med anledning af begrafningen, vittnar om, att hon därvid min-

dre tänkt på att spara, än på anställande af en »hederlig» begrafning. Än-

dock klandrades hon, emedan »grafölet var pitoiabelt». Huru pass befogadt

detta var, framgår af Sam. HjeemérS anteckningar: »Vi voro alle landsmän-

nen i dag [den ^Yi] hll middag hos Archialrinnan Einné. Vi hade: peppar-

rotskött och skinka, bouillon, färsk fisk, hummer, buddiug, köttpastay, kalkon
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Huru vid själfva begrafningsakten, hvilken ägde rum den 22

januari i Upsala domkyrka, tillgick, hafva tvenne däri deltagande

skildrat. Den ene af dem. Ad. Afzelius, skrifver: »Det var en

dyster och tyst afton, hvars mörker endast skingrades på stället

af den genom staden långsamt tågande Processionens facklor, bloss

och lantärnor, och hvars lugn endast stördes af den på gatorne

församlade folkmängdens dåfva sorl och af den majestätiska stor-

klockans grofva ljud, som, ehuru för LiNNÉ i lifstiden besvärligt,

nu skulle första gången vid likbegängelser höras ensamt att på

ovanligt sätt till grafven beledsaga en ovanlig man och att blifva

för kommande tider ett efterdöme. — Det var en af hela Academi-

Staten och ganska många främmande personer bestående talrik

och lysande Procession, som med biträde af flera Medicinae Doc-

torer, alla LiNNÉS fordne lärjungar, bortförde stoftet af denne store

Man.» — Denna skildring kan kompletteras genom följande utdrag

ur ett bref (den C. G. Gjörwell från J. Hallenberg :

» Archiater LiNNÉS begrafning kl. 6 vid pass om aftonen war wäl

eclairerad på wägen till kyrkan af de lanternor, som åtföljde tjugu

en vagnar,^ hwaraf processen utgjordes, och i kyrkan af de ljus,

hwarmed alla kronor woro upfylda. I kyrkan war ingen widare

anstalt, än att orgorna gingo. Så mycket folk mins ingen någon-

sin hafvva warit i Upsala kyrka, som wid detta tillfället. Dom-

Prosten HydréN begrof sal. Herren, och det med en så utmärkt

vigeur, att alla admirerade den hos en så gammal man. Cancel-

lie-Rådet Wallenstråle bar orden. I brist af närvarande an-

höriga gingo, näst Sonen, dess Landsmän, Professor Floderus,

Adjuncten Hageman och jag i sorgställe. Tjugu personer wid

pass woro qwar af Processen till aftonmåltid, och dagen efter war

hela Småländska Nationen buden till middag. Det war sannt:

Profess. Melander och Sidrén woro prästaf.» — Kistan ned-

sattes »i thess egen murade Graf, åt Norra sidan under Orgel-

Lächtaren emellan i och 2 :dra Pelarne bakom Fruntimbers Bän-

karne»,^ hvilken graf LiNNÉ redan den i745 köpt af råd-

och tjäderstek, såckerkaka, glacerad spritbakelse, en myckenhet desérer, portu-

gisvin, franskt och pontak samt bischoff och pounsch. Apres avoir bu du

Caffé, allions-nous !»

* »Hans bönder, sorgklädde, följde vagnen med lanternor.» (Sam. HjEn-

MÉRS anteckn.)

^ Enligt Upsala Domkyrkas Begrafningsbok 1778. — Begrafningskost-

naderna specificeras där sålunda;

Graf öp:n 35 = i 4 kpmt

Klåckorna allenast then stora 33: — »

Swart beklädning wdd gr:ii 9: — »



man NiLS Kyronius för loo dir kpmt. Grafven blef genast

igenmurad. Senare, efter sonens 1783 timade död, lät änkan på

den öfver grafven liggande hällen inrista en inskription, som an-

gifver, att Carl von Linné, fader och son, samt hon själf där

hafva sin hviloplats. Enligt LiNNÉS föreskrift skulle på den till

grafven närmaste pelaren upphängas »messingsmedaillen, ^ som är

i mitt lusthus» med därå stucken inskription Princeps Botanicoimm

jämte födelse- och dödsdagen. Om detta skedde, blef den antag-

ligen borttagen, samtidigt med att ett monument af Älfdals-porfyr

med en bronsmedaljong af Sergel 1798 blef i ett närbeläget graf-

kapell upprest af ainici et discipuli.

I samband med begrafningen stod utsändande af notifikations-

bref rörande dödsfallet. Själf hade LiNNÉ efterlämnat koncept

till tvenne sådana. Det ena af dessa, hvarpå var tecknad en be-

stämd önskan, att hustrun borde så skrifva sagda bref, var helt

kort; »Den Alswåldige Guden har täckts äfter . . . årig wan-

del d. . . . i denna månad, klåckan . . . . ,
sluta lefnadsloppet för

Archiatern, Medicinse och Botanices Professoren, Riddaren af

Kongl. Nordstierne orden, Wälborne H:r Garl VON LiNNÉ, hwar-

igenom jag blefwit försatt uti ett bedröfligt änkestånd och mine

barn faderlöse. Af den Allswåldige utbeder jag mig tröst och

af .... [mottagarens titel] ett christeligt medlidande. Gud af-

wände från .... [titel] i det längsta dylik bitter sorgekalk.» Det

andra däremot, uppenbarligen skrifvet under sista svaghetsåren,

var längre, innehållande en kort och torr biografi samt några, väl

skrytsamma ord. Vid valet mellan dessa förordade sonen det

förra, emedan, såsom han den skref till BäCK, »den simplaste

formen, med all modestie upsat, var i min tanke tienligast at af

en Anka och barn notificera sin Mans och Faders förlust, som af

verlden var nog känd, men Fruntimbers envishet och många råd-

gifvare i sorghus giorde, at alt detta [= det andra] skulle till

pricka tryckas, som det var upsat.» Sonen fick ej ens ändra up-

penbara felaktigheter.
^

ett swart Sammets liyende 6: — kpmt.

eu broderad kalkduk theröf:r 4; 16 »

Listorne 3: — »

90: 30 kpmt.

‘ Kallas på ett annat ställe »kopparplåten med mitt ansiclite».

® Till felen ansåg han ock höra uppgiften, att fadern dött af slag, då

han däremot ansåg själfva dödsorsaken varit en annan. Obduktion förbjöds

af änkan, antagligen på grund af mannens bestämmelser om sin begrafning,

icke emedan »vidskepelse har sitt högsäte i familjen». Én uppgift, att hon,
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Oväntad var väl icke LiNNÉS bortgång, men då den timade, iS

kunde den ej annat än i vida ki etsar väcka sorg öfver den stora *'ii

förlust, som vetenskapen och fäderneslandet lidit. Denna känsla

Grafvård öfver Linné i Upsala domkyrka.

Efter fotografi af Alfr. Dahlgren 1903.

gaf sig luft på flere sätt. Redan dagen efter dödsfallet utkom en

af räddhåga för att Murray ändock skulle bereda sig tillfälle därtill, första

natten efter begrafningen hade kyrknycklarne i sin kjortelsäck, är alltför

orimlig för att kunna tjäna till annat än såsom exempel på de beskyllningar,

hvarför fru Linné var föremål.



liten tryckt skrift, författad såsom det allmänt uppgafs, af akademi-

sekreteraren G. Flygare^ med tillhjälp af akademiadjunkten J. G.

ACREL, hvari hans lifsgärning i högstämda ordalag prisas. Vid

jordfästningen utdelades flera grafskrifter, både på svenska och

latin. Vetenskapsakademien skyndade att vid första sammankom-

sten efter dödsfallet (den besluta, att ett åminnelsetal skulle

öfver honom hållas, och anmodades enhälligt arkiater BÄCK att

åtaga sig detta. Sagda uppdrag fullgjorde han ock den 5 de-

cember »uti stora runda salen på gamla Slottet» inför konungen

och ett så talrikt auditorium, att »Ledamöters och förnäme Åhö-

rares antal kunde ej räknas».^ — Upsala studenter beslöto vid

påsktiden samma år präglande af »en medalj eller annat minnes-

märkes opresande», men att dröja med verkställandet till SERGELS

återkomst till Sverige.^ Måhända är detta den bronsmedaljong, som

nu sitter på hans grafvård.

Och Sveriges konung, GuSTAF III, hvilken genast vid första

underrättelsen om Linnés allvarliga insjuknande (1776) genom ett

egenhändigt bref till honom visat sitt deltagande, gjorde sig efter

dödsfallet till tolk för hela nationens känslor genom den vackra

medalj, som han med anledning däraf lät prägla, och ännu mera

genom att i trontalet till Rikets ständer i oktober 1778 särskildt

omtala LiNNÉS frånfälle med de orden: »Jag har förlorat en Man,

som gjordt lika ära åt sitt Fosterland såsom värdig Medborgare,

som han verkligen var öfver hela verlden berömd. Länge skall

Upsala påminna sig den ryktbarhet, som LiNNÉS namn åt denna

Hög-schola förvärfvat.» Nio år därefter, den 17 augusti 1787, lade

han själf i den af honom till Upsala universitet då skänkta bota-

niska trädgården grundstenen till den institutionsbyggnad, hvilken

han förklarade sig vilja uppföra för att ära LiNNÉS minne och

befrämja de vetenskaper, som genom honom blifvit bragta till

förut ej anad höjd. A ritningen till sagda byggnad utmärkte

konungen med egen hand den plats, där en LiNNÉS bildstod skulle

ställas, och där den sedan, i marmor huggen af J. N. BysTRöM,

1822 blef af Upsala studenter upprest.

Men Consistorium academicum i Upsala — hvad gjorde väl

det för att gifva uttryck åt tacksamhetens och vördnadens känslor?

Visserligen afläts en skrifvelse till kanslern (den med till-

kännagifvande af »den förlust, denna Kongl. Academien nyligen

^ Denne uppgifves då varit förlofvad med en af Linnés döttrar. (Bref

från Ad. till J. A. Murray '“Vs
I777-)

* Vet. Akad:s prot. V12 *778.

Bref fiån Linné d. y. till Bäck 1788 .
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Af Gustaf III med anledning af Linnés död slagen medalj.

dess Biiste af marmor». »Efter någon discoiirs häröfver iipsköts

vidare öfwerläggning i detta ämne till nästa Consistorii samman-

träde», men hvarken då eller senare kom detta förslag till vidare

behandling. Däremot dryftades under flera sammanträden frågan

om husröte-ersättning å botaniska boställeshuset.

Efter begrafningen kommo de vanliga bestyren med boupp-

teckning, arfskifte o. s. v. Redogörelsen härför skall inskränkas

' Professor Ad. Murray hade förut erbjudit sig att hålla åminnelsetalet,

men Linné d. y., som till honom stod i ett mycket spändt förhållande, satte

sig däremot. »Jag är nog öfvertygad», skref han till Bäck, »at der aldrig

brista granna ord, ja, kanske så, att dcfuncti facta [den aflidnes gerningar]

föga kunna synas för granlåt». — Såsom orsak till parentationens uteblif-

vande har uppgifvits, att änkan af snålhet ej ville bekosta tryckningen. Det

vill synas, att detta snarare varit universitetets skyldighet.

lidit genom en af dess yppersta lärares dödeliga frånfälle»,

men hvaiken i konsistoiii protokoll eller i terminens rektorspro-
giam yttias ett enda ord därom. Och ej heller väcktes på tal

fragan om nagon parentation, som förr ofta varit bruklig öfver
meia fiamstaende universitetslärare, förrän professor Ad. Murray’
den 20 mars 1779 medicinska fakultetens vägnar påpekade detta
föl hallande och tillika framhöll, »at denne underlåtenhet icke und-
fallit allmänheten, hvilcken ansedt sadant för nog besynnerligit».
Nu hade emellertid åminnelsetal hållits i Vetenskapsakademien, och
därföi »skulle det förefalla allmänheten ännu besynnerligare, om
Academien komme efter». Eördenskull föreslog fakulteten, att till

hedrande af LiNNÉS minne »Academien läte förfärdiga och upresa
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så mycket som möjligt, i synnerhet som de interiörer från det

Linnéiska hemmet, som skulle skildras, äro sådana, att man helst

ville glömma desamma. Här må därför, utan anförande af några

detaljer, nämnas, att bouppteckningen icke utvisade tillvaron af

någon ens nämnvärd förmögenhet, hvilket gaf anledning till åt-

skilliga misstankar och beskyllningar för »konstgrepp» mot änkan,

som »ej led brist på ovänner, som snarare stjelpa än hjelpa».

Också gjordes anmärkningar mot sagda handlings öfverensstäm-

melse med verkligheten af mågen, kaptenen m, m. Bergen-

CRANTZ, ^ som infann sig i och för arfskiftet samt på flerfaldigt sätt

»sysselsatte Sterbhuset med processer och ledsamheter», hvaribland

ock att han hos Lanshöfdingeembetet yrkade, att hans hustru, från

hvilken han under flera år lefvat skild, skulle mot sin vilja tvingas

att flytta tillsammans med honom o. s. v. — Änkan däremot in-

gick i början af 1779 till Kgl. Maj:t med en ansökan,^ att eme-

dan hennes man efterlämnat »ringare förmögenhet, än någon kunnat

förmoda», och hon därför vore »i verkelig förlägenhet», hon och

hennes oförsörjda barn måtte erhålla dels »dubbelt nådårs för-

läning» vid emeriti-professors lönen. samt dessutom »något årligit

understöd eller pension». Sedan konsistorium och kanslern härom

yttrat sig, beviljade Kgl. Maj: t (den i 779 )
det begärda dubbla

nådåret samt förklarade beträffande pensionen, att »Wi finna oss

så mycket mera i nåder benägne, att hänne dermed hugna, som

Wi af egen böjelse och utan all ansökning genast vvid VON LlN-

NÉs frånfälle hade wisat wår nådiga ömhet för dess Enka och

barn, om Wi kunnat föreställa Oss, att så mycken flit och be-

römlig möda icke blifwit i hans tid så wäl lönte, att han efter

sin död kunnat lämna dem en nödig bergning». På grund häraf

befalldes, att till »denna Enka och dess omyndige barn Twå Hun-

drade Riksdalers årlig pension» skulle utgå.

Något utförligare måste frågan om LiNNÉS vetenskapliga

kvarlåtenskap, biblioteket och naturaliesamlingarne, behandlas.

Härvid är först att märka, att i den skrift, som han den 1759

till universitetskanslern inlämnade, och hvari sonens utnämning till

demonstrator förordades, såsom skäl därför anfördes, att innehaf-

varen af nämnda plats borde kunna »rådföra kostsamare botaniska

bibliothequer och örtesamblingar.» Sådane ägde han själf, och

^ Att Linné på gruud af mågeus osedliga lefveriie och »infama upfö-

rande mot sin trogna Fru» önskade vidtaga sådana åtgärder, att denne ej

skulle komma i besittning af något af arfvet, framgår af en egenhändig, ej

afslutad skrift, som äges af professor T. TunnBERG.
^ Finnes i Riksarkivet: Acad. Cancell. och Consist. Acad. i Upsala tom. 8.
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därtill hade sonen redan »dagelig tillgång» samt ^blifwer af
dem ende arfwinge^K

Denna hans då uttalade afsikt med hänsyn till bibliotekets

och samlingarnas framtida öde ansåg han sig emellertid snart nog
böra öfvergifva, antagligen emedan sonen därigenom skulle blifvit

oskäligt gynnad på döttrarnas bekostnad. I ett den 17 juli 1769
upprättadt, äfven af hustrun undertecknadt testamente bestämmes
nämligen, att sonen skulle erhålla endast biblioteket (jämte enkel

andel i lösöreboet), hvartill såsom skäl angifves, att han »för min

ringa förtjenst fått af Hans Kongl. M:t, på Riksens Ständers be-

hjertande, efter mig hugna sig af den Profession jag beklädt», och

att »om Han det [= biblioteket[ brukar, tillika med Professionen,

som jag i min tid gjort, har han långt mera att hugna sig af, än alla

Hans Systrar tillsammans». Däremot förordnas, att »mitt her-

barium, som är det största werlden sett, sälljes till den mästbju-

dande för Döttrarnes räkning. Dock såge jag hälst, att Upsala

Academie det inlöste, ty den tid lärer näppeligen dagas, att den

eljest winner en sådan Sambling.» »De andra Samblingarne af

Naturalier, såsom Conchylier, Inseeter, Stenar, får min Son be-

hålla.»^ Detta testamente omskrefs sedan den 20 augusti 1776

med endast några smärre ändringar, bland hvilka den viktigaste

var den, att till herbariet skulle räknas det lilla »bibliotheque, som

äfwen står i Museo på Hammarby». Detta testamente inlämnades

den 1778 till Svea hofrätt, och den 1778 blef det af

Linné d. Y. godkändt »med förbehåll af surrogat af min K. Mo-

ders försålda ärfda fastighet».

Dessa Linnés föreskrifter om sin vetenskapliga kvarlåtenskap

kompletteras ytterligare genom följande, i manuskript kvarlämnade

»Rop ur grafwen till min i tiden kiära Hustru.

I. Herbarier 2:ne främst i Museo, mitt största arbete i tiden.

— Lätt intet Rotter äller Mahl förderfwa. Lätt intet naturkun-

nige snilla en enda ört. Se sielf stadigt och grant, om de wisas.

Owärderlige i sig sielfwe, med tiden mer och mer begiärlige.

* Detsamma syues hafva varit meningen i en, såsom »minjyttersta wilja»

betecknad, odaterad, men säkerligen under tiden 1763—65 uppsatt skrift,

ehuru bestämmelserna däri äro ganska otydliga. Af densamma får man veta,

att han då ansåg, att »Herbarium är wärt 50,000 dir, inseeterna 10,000 dah-

ler amphibierna 10,000 dahler, Stenarne 10,000 dahler.» Vidare bestämdes,

att änkan skulle disponera öfver »mine rusthåll», men dock gifva döttrarna

»sin del därur»; »men går hon uti annat gifte till siu olycka, som iag nog

ser förut, så får hon ingen del uti dem, som iag köpt för de penningar, iag

genom natt arbetande på Böcker, på Collegier och Botanicerande allena för-

wärwat».
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Äro de största werlden någonsin sedt. Sälg dem intet under

I ooo Ducater specie. Min Sohn bör intet hafwa dem, som aldrig

där uti hulpit mig och hafwer intet haft lust för Botaniquen, men
wänt, om någon måg blifwer, som är Botanicus.

2. Snäckskåpet wärderas i dett minsta till 12000 dir.

3. Insect-skåpen kunna ej bewaras länge för mahl.

4. Stenskåpet: där uti finnes åtskilligt betydande.

5. Bibliotequet mitt i Museo med alla mina wärk. Priset

är minst 3 000 dir. Kiöper ingen det, så skiänk det till Upsala

Bibliotheque. Men mitt Bibliotheque i Upsala bör min Sohn få i

afrächning.

Upsala d. 2 Martii 1776.

Carl Linné.»

På grund af testamentet af den skulle således

den yngre Linnés arfvedel blifva det större (egentliga) biblioteket,

naturaliesamlingarna utom herbariet samt lika anpart som enhvar

syster i lösöreboet, men herbariet skulle ej tillfalla honom. Till

dennes heder måste framhållas, att han ville göra allt, hvad han

kunde, för att förekomma dess försäljande, men i början med
ringa utsikt till framgång; »vore Min Mor och Syskon», skrifver

han till BÄCK, »billigare emot mig, justare jugerade, så kunde iag

ändå kunna hafva hopp at det få», men de »misstänka alltid, så

snart något af mig begäres»^. Lyckligtvis blefvo af Hofrätten

^ Däri bestämdes ytterligare, att htistriin »bebor i sin lifstid Hammarby,
behåller åkren i Staden, tomten med trägården och disponerar all egendomen

på^Landet, dock så att de gifta Döttrarne få af Henne årligen, hwad Säfja af

sig kastar öfwer Rustningen . . . Men skulle min Hustru ingå annat gifte,

bör Hon ifrån sig lämna till Döttrarne alla Rusthållen och af Fastigheterne

behålla allenast åkren i Upsala Stad och Frälsehemmanet i Edby med tom-

ten i Staden.»

^ Misstänksamheten härvidlag var så stor, att han ej fick ens komma
in i faderns arbetsrum, af fruktan för att han skulle tillägna sig något. T.

o. m. när Bäck i och för åminnelsetalets författande ville få låna fadrens

»Lefverne, hvilket helt vist finnes i dess rum», förmenades honom dit till-

träde. Autobiografien blef förgäfves af modern själf »efterletadt, men i sälskap

med dem, som intet mera förstå sig derpå än Fruentimbren». — Då han

sedan fick tillträde därtill, påträffade hau där »en hel hop brefver ihopvredua

och undanstuckna, alt sedan 1776 utifrån ankomna, hvilka säkerligen aldrig

blifvit besvarade, ty han har aldrig betrodt andra derom. Deriblaud finner

iag et ifrån Societas Regia Medica i Paris, underskrifvet af Vicq d'Azyr,

hvarutinnan han kallas till deras ledamot; detta har han i lifstiden aldrig

omnämdt, således fått det, sedan attention var mera minskad.» (Bref till

WargenTin utan datum 1778.)
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till de ogifta döttrarnas förmyndare utsedda professorerna JOH.
Ploderus och Em. Ekman, hvilka ansågo, att en försäljning af her-

bariet »skulle vanrykta huset». Hans blifvande svåger DusE, »som
har P'ruentimbrens förtroende», »tycktes ej heller vara mycket der-

emot», att sonen skulle få förvärfva sig detsamma, och härtill kom,
att det förspordes, »at Consist. Acad. lärer taga i detta, som de

lär hafva min s. Eaders försäkran, at iag [sonen] skall ha alla dess

samlingar». Resultatet häraf blef, att fram på sommaren 1778

öfverenskommelse träffades, att LiNNÉ D. Y. skulle »fritt och efter

behag få äga och disponera berörde Herbarium med dertil hörande

Bibliotheque, Manuscripter och öfrige samlingar, sådana som de uti

deras skåp och lådor nu finnas förvarade», mot att han afstod till

systrarne sin anpart i besittningsrätten till Hubb}^ samt dessutom

betalade »tilsammans Sex Tusende daler koppimt eller Trehundra

Trettio Tre Riksdaler Sexton skillingar Specie». • Lyckligtvis hann

denna transaktion afslutas, innan kort därefter underrättelse kom,

att sir Josef Banks i London var villig att köpa herbariet för 14

å 16 000 dir smt, hvilket »grymma bud» också förmådde sonen att

snarast möjligt ombesörja herbariets inflyttande till staden för »at

giöra sig derom säker». Detta var ock nödigt därför, att »råttorna

ha giort en faselig skada på dess örter» äfven mal och mögel

hade fördärfvat åtskilligt, och för att förekomma ytterligare förluster

fick nu Linné D. Y. »fult giöra ifrån morgon till afton, så iag om
aftonen är trött som en Arbetskarl». Af de öfriga samlingarna in-

flyttades från Hammarby i september 1780 sådana, »som uti det

lilla stenhuset af fuktighet taga skada, såsom Zoophyta och Li-

thophyta», och under julhelgen samma år var han »sysselsatt at

förvara de där ännu qvarstående Naturalier, hvilka Skogs-Råttor

har begynt giöra någon skada på».^

Linnés samlingar fingo således den gången kvarstanna i Sve-

rige och blefvo ej försålda till England, men ödet synes hafva

beslutat, att de dock skulle komma dit. Efter LiNNÉ D. Y:S den

Vii ^7^3 timade död tillföllo de naturligtvis hans mor och systrar.

Deras önskan var, att samlingarna och biblioteket till högsta möj-

liga pris måtte realiseras, och detta så snart som möjligt. Härtill ma-

nades de dels af nödvändigheten eller åtminstone önskvärdheten af

^ Bref till Bäck 21/^ jämte några odaterade från

samma år.

* Äfven förut hade herbariet lidit en förlust. »Min S. Fader», berättas i

ett odateradt bref till Bäck 1779, »urgallrade sitt herbarium, medan han än

årkade någodt, och skall hafva uppbrändt alla duppletterna, hvarföre vet

ingen.»

^ Bref till Back ’

7 g
^ 7^0 och 7 i

1781.



417

att försäljningen skedde, förrän den aflidnes boställsvåning skulle till

annan person afträdas, dels af den efter den äldre LiNNÉS död gjorda

erfarenheten, att samlingarna utan sakkunnig vård lätt kunde taga

skada. Man vände sig därför till en af familjens umgängesvänner,

d. V. medicine adjunkten J. G. Acrel, som ock åtog sig att om-

besörja försäljningen.^

Dennes första göromål blef att höra sig för efter hugade spe-

kulanter, och då den rike engelsmannen sir JOSEF BANKS för

5 år sedan gjort ett frikostigt anbud på dessa samlingar, låg det

Johan Gustaf Acrel.

Efter oljefärgsporträtt af J. Ahlberg 1792, tillhörigt medicinska fakulteten i Upsala.

ju nära till hands att söka få veta hans nuvarande tankar. Detta

skedde icke genom någon direkt skrifvelse från Acrel, utan denne

anmodade doktor L. MONTIN i Halmstad, att han skulle till-

skrifva sin vid BANKS museum anställde systerson Dryander
angående denna sak, hvilket ock skedde. Innan något svar härom

ankommit, vände sig dock ACREL äfven till den i London sig

’ En utförlig uppsats Om LINNÉS naturhistoriska samlingar och deras bort-

förande till England af C. G. Myrin finnes i tidskriften Skandia 1833 s. 242—288.

Jfr. äfven art. Lmne'iska samlingarna, i Nordisk familjebok af E. ÄHRniNG. Att

förf. i vissa afseenden kommit till olika uppfattning mot de nu nämnda och

flera andra, som skrifvit härom, beror förnämligast på de dittills obekanta

handlingar, som i Riksarkivet och i England anträffats.

Linn i. II. 27
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dä uppehållande doktor J. H. Engelhardt,^ med begäran att

denne skulle hos Banks göra en direkt förfrågan. Detta skedde

ock genom ett bref, hvilket af BANKS mottogs den just

under en frukost i hans gästfria hem. Bland bordsgästerna be-

fann sig då en 24-årig, ifrig naturforskare, JAMES Edward Smith,

son af en rik fabriksidkare i Norwich, och till denne öfverräckte

Banks Engelhardts bref, sägande, att här vore något passande

för honom, och ifrigt uppmanande honom att begagna sig af detta

tillfälle, som kunde bereda honom gagn och heder. Upptänd af

ifver, skyndade den unge mannen till Engelhardt, hvilkens be-

kantskap han förut gjort under gemensamma studier i Edinburg,

och följden af deras samtal blef, att de bägge samma dag skrefvo

till Acrel, — Smith med förklaring, att om han efter erhållande

af fullständig katalog funne samlingen motsvara förväntningarne,

vore han villig att därför betala den begärda summan af i 000

guinéer.

Egentligen var detta hans i hastighet gjorda anbud något obe-

tänksamt, ty för att något köp skulle kunna komma till stånd, måste

hans fader bestå den behöfliga summan. Följande dag tillskrefs

denne härom, men svaret blef bestämdt och tvärt afvisande. Utan

att nedslås häraf, fortsatte den unge Smith, däri understödd af

Banks, sina öfvertalningsförsök, och slutligen i medlet af januari

1784 hade han glädjen mottaga ett bref, som lämnade honom full

handlingsfrihet, men tillika gaf fadern honom det rådet: »Afvakta

med lugn doktor ACRELS svar på ditt bref, och sedan du fatt se

och noga granska katalogen, bestäm dig då efter omständig-

heterna, och jag hoppas, att det skall behaga Försynen leda dig

till det bästa i en sak af så stor betydelse. Tag dig till vara

för en svärmisk entusiasm, såväl som för en hetsig ärelystnad!»

I medlet af februari ankom ACRELS svar, åtföljdt af den be-

gärda katalogen, hvarefter i början af mars ännu ett bref anlände.

Häri meddelades, att LiNNÉ D. Y. föreskrifvit, att den växtsam-

ling, som han ägde före faderns död, eller det s. k. herbarium

parvum skulle lämnas till baron Cl. AlSTRÖMER till gäldande

af 2ÖO riksd. spec., som denne förskjutit till hans utländska resa,

men att man därför ville från den förut uppgifna summan afdraga

100 guinéer. Tillika ansåg Acrel sig böra upplysa, att arfvin-

garna, för att samlingarna ej skulle splittras, ansett sig böra er-

bjuda AlströMER att köpa alltsammans, äfvensom att en rysk-

adelsman enligt uppdrag af Catharina II gjort oinskränkta anbud,

^ Sedan medicine professor i Lund och slutligen kyrkoherde i Fellingsbio.
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men fått det beskedet, att man först ville afvakta Smiths svar.

Detta, som genast afsändes, innehöll visserligen missnöje öfver de

skedda förändringarna, men tillika definitivt antagande af det se-

nast gjorda anbudet. I maj angaf Acrel de närmare betalnings-

villkoren, nämligen att halfva köpesumman (.450 guinéer) skulle

genast erläggas och revers lämnas å resten, att infrias inom tre

månader. Sedan Smith godkänt detta och tillika meddelat, att

James Edward Smith.

Efter porträtt af J. Russell, stålstick af Ridley.

halfva summan redan deponerats hos ett handelshus i Amsterdam,

som skulle ofördröjligen öfversända densamma, var affären full-

ständigt uppgjord, och ACREL började genast inpackningen, hvil-

ken bedrefs med all ifver, så att alltsamman, 26 stora lårar, den

9 augusti afsändes från Upsala till Stockholm,^ där de i afvaktan

^ I La vte de LINNÉ framdukar FillE bland annat själfgiordt fabrikat så-

dana uppgifter, som att engelske konsuln i Upsala var den, som i hemlighet be-

dref underhandlingarna om köpet, att vid lårarnas afsändandc »le publique

murmura et mena9a méme de 'opposer ä renlévement des caisses» o. s. v.
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på säker lägenhet till T.ondon insattes i packhuset. Här fingo de
kvarstå nära halfannan månad, ty först den 17 september afgingo

de från Stockholm med engelska fartyget Appearance, fördt af

svenske sjökaptenen Ax. Dan. Svederus. I slutet af oktober

ankommo de till London. Engelska regeringen beviljade tullfrihet för

desamma, utom en obetydlig afgift för böckerna. För frakten

erlade Smith 50 pund sterl. samt 5 p. st. till kaptenen för hans

enskilda besvär; alla hans utgifter belöpte sig till i 088 p. 5 sh,

sterl. eller ungefär 21 750 kronor.

Under de nu skildrade underhandlingarnes sista skede upp-

trädde en ny spekulant, nämligen den engelske botanisten SiBTHORP,

hvilken först erbjö(^ sig köpa endast herbariet, sedan alla samlin-

garna, om blott tid medgafs honom att komma till Upsala. Ehuru

Acrel underrättade, att han vore bunden af det preliminära aftalet

med Smith, och denne på Acrels begäran genast tillskref SiB-

THORP, sedan köpet blifvit definitivt afslutadt, förfäktade denne sin

rättighet att få blifva ägare af samlingarna, under påstående att

han i sitt första bref, skrifvet förrän något köp var afgjordt, an-

mält sig som spekulant på det hela. Senare synes han dock

hafva erinrat sig rätta förhållandet och erkände det ock i ett bref

till Smith, hvari han lyckönskar honom att hafva med sitt anbud

kommit i förväg.

Men — gjordes under denna tid icke något i Sverige för att

förhindra detta köp, som redan då ansågs och väl i alla tider

kommer att anses såsom en fläck på Sveriges ära? Härtill kan

svaras, att alldeles liknöjd var man icke, ehuruväl det af flera ön-

skade målet icke kunde uppnås. Att det företrädesvis var de af

Linnés lärjungar, som fortfarande ägnade sig åt naturens studium,

som med största förtrytelse tänkte på möjligheten af en dylik

riksskandal, är naturligt, och i de bref, som de med hvarandra

denna tid växlade, gåfvo de ock luft åt dessa sina känslor.

Den förste, som härutinnan något åtgjorde, var d. v. bota-

nices demonstratorn C. P. Thunberg. Genast han erfarit, att

Acrel uppmanat Montin tillskrifva Dryander om att erbjuda

Banks köp af samlingarna, skyndade han att uppmana MON-

TIN att skrifva ett nytt bref till Dryander, hvari denne skulle

tillsägas »antingen rent afråda sir BANKS eller [öfvertala ho-

nom att] lemna qvar till oss Engelska Samlingen», d. v. s. de

växter, som LiNNÉ D. Y. under sitt vistande i England erhållit

af Banks och flera andra. Redan den 1 7 november underrättade

Montin, att han åtlydt denna uppmaning. Högst antagligt är,

att detta Thunbergs ingripande hade till påföljd, att BANKS
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köpare i Sverige, emedan han tycker, att de ej borde gå utur

landet, men i annor händelse vill han vara så nära dertill som

någon annan Utlänning».^

Att äfven Acrel ej ogärna sett samlingarnas kvarstannande

i landet, om blott någon förlust ej därigenom tillskyndades arf-

vingarne, är att anse såsom säkert. Han vände sig nämligen,

antagligen i januari 1784, till statssekreteraren E. Schröderheim
för att genom honom erbjuda konungen, som då vistades i Italien,

desamma till inlösen.^ Troligt är emellertid, att konungen därom

ej då erhöll någon underrättelse.

Äfven till en annan person inom landet vände sig ACREL,

såsom redan antydts, nämligen till kanslirådet baron Cl. AL-

STRÖMER. I ett bref af den 26 jan. 1784 hemställde han, huru-

vida ej denne »Natural-historiens mäst uplyste Maecenat innom

Svveriget» ville antingen tillåta sterbhuset få behålla det »lilla

herbariet», hvilket LiNNÉ D. Y. tillförsäkrat honom att bekomma,

eller ock — hvilket sterbhuset ansåg »långt önskeligare wore» —
i sin helhet inköpa samlingarna, »dem man i Utländningars hän-

der i ewerdeliga tider skulle sakna och med afwund betragta».

Detta sålunda gjorda anbud afslog dock AlstrÖMER, emedan

han »för sin siukliga kropps belägenhet icke kan göra alt det

nyttiga bruk, som därmed borde göras». ACREL uppgifver äfven,

att detta ytterligare bekräftades den 9 februari af AlströMERS
ombud, studeranden A. Dahl, såvida ej arfvingarne ville åtnöjas

med 2220 Riksd. specie, d. v. s. mindre än halfva den summa,

som Smith förklarat sig villig att gifva. Från det »lilla herba-

riet» ville han på intet villkor afstå.

Med detta negativa åtgörande i denna sak åtnöjde sig emel-

lertid AlstrÖMER icke, utan han öfversände (den Acrels
bref till universitets-kanslern grefve G. Ph. Creutz och förnyade

på .samma gång ett förut hos honom gjordt yrkande, att Linnéanska

samlingarna måtte åt Upsala universitet förvärfvas.^ Såsom en

följd häraf får man anse det bref, hvarigenom kanslerssekreteraren

J. E. Noreen den Y2 anmodade ThunberG att yttra sig »om

samlingarnes beskaffenhet och värde, samt huruvida de förtjena

att till Kongl. Academien blifva inlösta». Först i maj s. å. synes

Acrel själf hafva vändt sig direkt till kanslern, men då han där-

' Bref från MonTin till Thunberg ®7i 2 1783.

® Förmodligen var det i afvaktan på något svar härpå, som Acree
dröjde ända in i februari med att besvara Smiths första bref.

^ Riksark. ; Ups. kansl. Emb:s Jlandl. fÖr 1784.
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vid nämnde den summa, som Smith förklarat sig villig att be-

tala, fann kanslern samlingarna »både för dyra och för Academien
umbärlige».

Ungefär vid denna tid — något bestämdt datum är omöjligt

att angifva — uppträdde den nyss nämnde studenten Anders
Dahl^ med ett anbud att få köpa samlingarna, hvartill han er-

hållit medel af Göteborgsköpmannen J. Mauhle. Han önskade

erhålla dem för egen räkning och var särskildt angelägen, att icke

»AlströMARNA fått [= skulle få] veta det eller någon annan,

innan kjöp är giort». Så långt är säkert, men sedan möta motsägel-

ser, som näppeligen någonsin kunna lösas: Dahl påstår, att han

»accorderade igenom fullmäktig [hvilken?] med respective vSterb-

huset därom, och trodde sig äga något företräde, då jag praeste-

radt samma summa, som Utlänningen budit», äfvensom att ACREL
sedan »war under alt detta min Commissionaire . . ., sedan Sterb-

huset, fastän mundteligen, försäkradt mig om företräde framför

andra i denna Handel». ACREL däremot förnekar bestämdt detta

och påstår, att om någon » numerata pccuniarum summa [uppräknad

penningsumma], som orden lyda, har aldrig varit talt förr än 3

är därefter, och det ändock endast uti en Gradualdisputation».

Må härmed vara huru som helst; såsom säkert kan dock anses,

att Dahl bland alla svenskar varit den, som var mest verksam

att förhindra försäljandet af LiNNÉS samlingar till utlandet, oaf-

gjordt om hans anbud kom något för sent eller icke.^

Sin ifver i detta afseende lade Dahl i dagen ännu, så att

säga, i allra yttersta minuten, d. v. s. då samlingarna redan voro

från Upsala afsända. I en odaterad, men antagligen mot slutet

af september eller i början af oktober ingifven skrifvelse anhöll

han nämligen, »det täcktes Kgl. Maj:t ombemälte Samling, hvarom

jag accorderat, allernädigst reclamera, icke allenast i Stockholm,

^ Född i Värnhem (Västergötland) 1751, student i Upsala 1770, under

flera år anställd hos Cn. AnSTRÖMER för att hafva tillsyn öfver dennes trädgård

och samlingar, med. doktor i Kiel 1786, s. å. botanices demonstrator och

medicine adjunkt i Åbo, där han den 17S9 afled. — Af Upsalakamraterua

kallades han på grund af sitt yfviga hår »lurfvige Daheen», hvilket ock gaf

ThunberG anledning att 1792 benämna en nyupptäckt, mycket hårig växt

från Goda-hopps-udden Dahlia crinila. Året förut hade emellertid spanske bota-

nisten Cavanieees gifvit namnet Dahlia åt ett annat växtsläkte, de nu så

allmänt odlade dahlierna.

® Att ett anbud verkligen blifvit gjordt, vinner sin bekräftelse, ehuru

Dahes namn ej nämnes, af Ce. Aeströmers yttrande i bref (Vi 17S5) hH

C. G. GjÖRWEEE; »Det war stor skam af arfwingarne, som skulle sälja den

Samlingen till utlänningen för i 000 p. sterl, då det war dem budit contant

4000 Rdr sp. af inländsk man.»
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utan ock ifrån det Skepp, uppå hvilket den kunde vara inlastad».

Såsom skäl för denna åtgärd anför han, utom att han ansåg sig

hafva sterbhusets löfte framför »Herr Smidt», att »Utlänningen

kunde förebrå oss någon oförmögenhet att behålla så dyrbara

samlingar; att den, som äger dessa samlingar, förvärfvar sig der-

igenom en Dictature uti Vetenskapen, hvarigenom dess älskare

nödgas at meddela sina Fynd och jemföra dem med det Lin-

naeiska Cabinettet, och att ingen annan än jag kan taga reda på

framledne Herr Archiaterns och Riddarens märkvärdiga Manu-

scripter». Detta, just icke om brist på själfuppskattning vittnande

påstående stödde han därpå, att han »haft den lycka, at i flere

års tid och intill Dödstimman uti framledne Herr Archiaterns

Hus gå vår Stora VON LiNNÉ tillhanda uti Vetenskapen».

Hvad Kgl. Maj:t med anledning häraf närmast gjorde, fram-

går af ett säkerligen infordradt intyg från Stockholms Utgående

stora Sjötullskammare. Detta, som är dateradt den 8 oktober,

upplyser, att fartyget med samlingarna den 29 september på ut-

gående passerat Dalarö, hvaraf följde, att det nu var alldeles för

sent att något härutinnan åtgöra.^

Nu först vaknade man i Sverige upp till full insikt om den

skam och skada, som tillfogats vårt land genom förlusten af denna

»Riksclenod», och man började nu söka efter någon eller några,

på hvilka man skulle kunna vältra ansvaret. Härvid vände man
sig än mot LiNNÉS vänner BÄCK och Mennander, emedan de

ej något eller åtminstone ej nog kraftigt ingripit, medan förhand-

lingar om försäljningen ännu pågingo, än mot Consistorium acade-

micum och Medicinska fakulteten i Upsala, som i frågan aldrig

tillsports, men som förmenades med nöje sett ett slut på det domi-

nerande inflytande på den studerande ungdomen, som natural-

historien under LiNNÉS tid utöfvat.^ Dessa beskyllningar, huru

skickligt hopkonstruerade de än kunna vara, äro dock något, hvar-

för inga verkliga bevis, utan endast gissningar blifvit framlagda.

Med ännu större bestämdhet hafva beskyllningarna för »opatrio-

^ DAHnS ansökan och Sjötullskammarens intyg finnas i Riksarkivet:

Acta Historica till K. Gustaf III;s tid. — Fartyget passerade sedan Helsing-

borg den 5 oktober.

^ »Einné hade vid Eärosätet gifvit studierna en annan rigtning. Han
hade fört Ungdomen från de döda glosorna och toma spetsfundigheterna ut

i Guds fria natur för att der betrakta den Eviges vishet, makt och godhet.

Det behagade ej de lärda Herrar. Efter EinnEs död uppreste de högvisa

lärorna, de gamla aristokraterna, åter sin hjessa och väpnade sig mot EiN-

Ni':s vetenskap och ville slå honom ihjäl; men han blef sdhl, liksom JosiiPii

af sina bröder.» (Myrin anf. st. s. 287.)



tiskt handlingssätt» riktats mot tvenne andra personer, nämligen
Acrel och Thunberg. Hvad den förre beträffar, tvekade man
ej ens att beskylla honom för att hafva blifvit med en summa af loo

pund mutad, — en beskyllning, mot hvilken den af alla som en sann

gentleman skildrade Smith, liksom ock dennes hustru, med be-

stämdhet och indignation protesterat; numera torde äfven ingen

finnas, som vill vidhålla densamma. Man har ock trott sig finna

skäl till en hos honom närd önskan att få Linnéanska samlin-

garna bort från Sverige däri, att han därigenom skulle vinna

större utsikt att erhålla den efter den yngre LiNNÉ lediga pro-

fessuren. Det vill dock synas, som om han därigenom skulle

beredt sin medsökande till platsen Thunberg, som från sina

mångåriga utrikes resor hemfört mycket rika och värdefulla sam-

lingar, ett företräde, som i betraktande af universitetets totala

brist på botaniska samlingar och ej synnerligen stora zoologiska

sådana, säkerligen vid platsens tillsättande skulle hafva vägt tungt

i vågskålen. Efter sorgfälligt och långvarigt öfvervägande har den

öfvertygelsen hos denna lefnadstecknings författare stadgats, att

Acrel i sitt handlingssätt bestämts uteslutande af sin önskan att

till Linnéiska familjens fördel fullgöra det uppdrag, som han, famil-

jens mångårige vän, åtagit sig. Detta öfverensstämmer f. ö, med

den redbarhet i karaktären, för hvilken han åtnjöt allmän akt-

ning. Att han äfven gjorde försök att få samlingarna bevarade

inom landet, antingen vid universitetet eller i enskild persons

ägo, har ofvan omnämnts; det enda ännu oklara är, hvarför han

ej lät Dahl få köpa dem, men härutinnan står hans ord mot

dennes, och den enes kan ju vara lika trovärdigt som den andres.

Det synes icke oantagligt, att Dahls anbud af hans »ombud»

blifvit framställdt i så obestämda ordalag, att ACREL — och kan-

ske äfven arfvingarne — ansåg sig böra föredraga det fullt säkra

engelska, i synnerhet som man måhända kände sig bunden af de

redan så godt som afslutade underhandlingarna. Den ställning,

som Dahl i sin inlaga till konungen tilldelar Acrel, i det

han gör honom på en gång till sin egen och den Linnéiska

familjens » commissionaire», förefaller äfven onekligen något egen-

domlig; hade så varit förhållandet, borde väl affären genast kun-

nat uppgöras. — Hvad slutligen beträffar den rentaf hätska dom,

som ej länge sedan ^ fällts öfver Acrel, nämligen att »han visar

sig värd hvarken samtids eller efterverlds ens medömkan, da han

sjelf skrifvit sin moraliska dödsdom i sin sluträkning med sterb-

^ ÄHRI.ING anf. st. s. 1431.
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huset», i det att han uppburit »en oskäligt hög försäljningsprovi-

sion af 6 proc.» samt dessutom godtgörelse för en del hafda ut-

gifter, så behöfver härvid endast erinras, att då häremot ingen

anmärkning gjordes af de för efterlåtenhet i ekonomiska saker

visst icke kända arfvingarne, så har man full anledning att antaga,

att provisionens storlek var redan på förhand bestämd, och att

de öfriga utgifterna blifvit behörigen styrkta och godkända. Detta

bekräftas än ytterligare däraf, att han allt framgent fortfor att

vara en af familjens vänner.

Den andre, hvilken utsatts för bittert klander, är, såsom redan

nämnts, C. P. Thunberg, ehuru han dock, äfven af sina ankla-

gare, fritagits från direkt deltagande i själfva försäljningen. Det,

som däremot lagts honom till last och hvarpå beskyllningarna

förnämligast grunda sig, är det svar, som han afgaf på kans-

lerns nyss (s. 421) nämnda förfrågan om samlingarnas värde och

behöflighet för universitetet, och som ansetts afgörande för kans-

lerns handlingssätt. Härvid är emellertid att märka, dels att man
icke vet, huruvida icke andra äfven blifvit rådfrågade, hvilkas ord

gällt lika mycket som eller mer än demonstratorn ThunberG,^
dels att kanslern icke åberopade sig på något Thunbergs afstyr-

kande ulåtande, men i främsta rummet afskräcktes af den äskade

summans storlek; dels ock förnämligast, att Thunbergs svar oak-

tadt allt efterspanande icke kunnat anträffas, hvilket dock ej

hindrat, att man trott sig kunna ganska utförligt hopkonstruera

dess innehåll. Och detta skulle, i korthet sagdt, varit det, att

han i själfbelåtenhet öfver sina egna samlingars storlek, pryd-

lighet o. s. V. yttrat sig ringaktande om LiNNÉS och på den

-grund afstyrkt inköpet.^ Häremot står dock det faktum, att

^ T. ex. Upsalaprofessorn Murray eller’ de i Stockholm bosatta P, J.

Bergius och A. Sparrman. Denne senare har ock uppgifvits såsom speku-

lant på samlingarna för egen eller Vetenskapsakademiens räkning.

^ Det egendomliga skulle därigenom inträffat, att både Acree och Thun-
BERG, hvilka på den tiden stodo i mycket spändt förhållande till hvarandra,

skulle varit eniga i en önskan att få Linnés samlingar ut ur landet, — den

förre, emedan hans medsökande till Linnéanska professuren genom deras

förvärfvande till universitetet ej skulle vinna någon fördel, den senare däremot,

för att han just därigenom skulle vinna en sådan. — Anmärkas bör f. ö., att

de citerade yttrandena af Thunberg om . det vida vackrare papperet i hans

herbarium än i det Linnéiska ni. m., fälldes först på hans ålderdom (30 å 40 år

därefter) och således ingalunda kunna tjäna såsom bevis för hans tankar på

1780-talet. Att, såsom ock skett, vilja i den fara att förstöras af fukt, som

hotade hans egna samlingar strax efter deras inflyttande i den n}'a institu-

tionsbyggnaden, se en slags Nemesis, behöfver ingen annan kommentar än

det faktum, att de fortfarande finnas kvar, fullt välbehållna.
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han både före och efter försäljningen på det skarpaste klandrade
Acrel, hvaröfver denna ännu ett par år därefter bittert beklagade
sig.^ Dylika angrepp skulle han väl ej kunnat eller vågat göra,

om han lätt kunnat afväpnas genom påpekande af att han själf

därtill medverkat. Den samlar-ifver, som i alla tider utmärkte
honom och hans varma intresse för universitetets museum, som tog

sig uttryck i den storartade gåfvan af hans egna dyrbara samlin-

gar, talar ock kraftigt emot, att han skulle hafva motverkat LlNNÉ-
samlingarnas förvärfvande åt sagda museum.

Om vi således anse oss böra fritaga både ACREL och ThuN-
BERG från de mot dem riktade beskyllningarna eller åtminstone re-

ducera dessa till betydligt förminskade dimensioner, så återstår att

försöka besvara den nära till hands liggande frågan: hvilka voro

då de egentliga orsakerna till denna bedröfliga handel? Må det

tillåtas att här framhålla tvenne, som synas varit de viktigaste.

Den första af dessa kan sökas i den då rådande bristande

insikten om dylika samlingars stora, med åren ökade vetenskapliga

värde — en okunnighet, som då fanns ej blott hos den stora all-

mänheten, utan ock t. o. m. hos framstående naturforskare. Det

är först långt senare, som af dessa full erfarenhet vanns om origi-

nalexemplars stora betydelse, hvarför ock ett af LiNNÉ — eller

annan vetenskaplig storman — namngifvet exemplar då icke an-

sågs hafva större värde än ett sådant, bestämdt af hvilken annan

som helst, i synnerhet om detta senare var fullständigare insam-

ladt och bättre konserveradt. Detta torde hafva vållat en viss

likgiltighet för LiNNÉ-samlingarna, hvartill nog ock hos somliga

sällade sig en viss stolthet öfver att det rika England ville från

vårt fattiga land förvärfva något för en efter svenska begrepp akt-

ningsbjudande summa. Att bestyret med dessa samlingars för-

säljning därför af åtskilliga betraktades såsom något förtjänstfullt,

torde kunna anses bevisadt därigenom, att det, då förslag i Con-

sistorium academicum den ^5 ^7^4 skulle upprättas till den efter

Linné d. y. lediga professuren, af några professorer framhölls så-

som en Acrels särskilda merit, att han i och fÖr försäljningen

»blifvit anlitad at igenomgå och i ordning sätta» de ifrågavarande

samlingarna och öfver dem upprättat »den Catalog, han redan till

en betydlig del förfärdigat». Detta bidrog säkerligen äfven till

att han med 12 röster mot ii,^ som tillföllo hans medsökande

V

’ Bref från J. G. ACREn till J. E. Smith % 1787 (i Einn. Soc. bibi.).

^ Till minoriteten hörde bland andra Ad. Murr.a.v, Acrei,S egen svager

SiDRÉN, T. BerCMaN och själfva ärkebiskopen Mennander, som ock in-

funnit sig för att deltaga i omröstningen.
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Thunberg, erhöll första förlagsrummet. Kungl. Maj:t utnämnde
dock den senare till platsens innehafvare.

Den andra och — såsom redan samtiden ansåg — viktigaste

orsaken till det sorgliga resultatet var konungens vistande utom-

lands, i Italien och Frankrike, hvarifrån han återkom till Stock-

holm först den 2 augusti 1784. Att han under sin resa fått någon

underrättelse om de pågående underhandlingarna, har icke med
något verkligt faktum bekräftats.^ I Stockholm kvardröjde han

sedan till den 28 september, då han anträdde en resa till rikets

södra provinser, hvarifrån han den 10 oktober återkom till Grips-

holm. Huruvida konungen under denna färd — man har gissat i

Göteborg af Cl. Alströmer — eller efter återkomsten genom
Dahls ansökan erhållit upplysning om det, som var i görningen, kan

ej afgöras, men faktiskt är, att universitetskanslern, som då vistades

på Gripsholm, redan den 1 1 oktober tillsände ACREL en skrif-

velse med begäran om förklaring, »huru det kunnat hända, at dessa

Samlingar til Utlänningen blifvit försålde, då likväl en Svänsk skal

tilbudit at därföre betala lika summa». Svaret, som önskades »med

första», skulle kanslern »lägga för H:s K. M:t, som härom i nåder

vill vara underrättad». I ett den 13 oktober dateradt bref redo-

gjorde Acrel för hvad som skett, hvarvid ock upplystes, att arf-

vingarne redan mottagit första hälften af köpesumman. Därjämte til-

lädes, att »sedan NaturalieSamlingarne voro sålde, säger sig en stu-

derande vid namn Dahl emot vissa, dock hittills okända vilkor,

hafva velat ingå i handel om dem», men »som handel redan var

ingången med Utländningen, kunde på sådana anbud ej göras

någon upmärksamhet». Antagligen ansåg konungen, att den läm-

nade förklaringen var tillfredsställande, och att f. ö. intet var att

åtgöra, ^ sedan fartyget redan afseglat.

Hvad Gustaf III i denna sak verkligen åtgjorde, inskränker

sig alltså till en ren obetydlighet. Men att han, om han i rätt tid

blifvit underrättad, skulle kraftigt ingripit och åt fäderneslandet räd-

dat dessa dyrbara samlingar, har man med kännedom om hans

månhet om Sveriges ära och den stora beundran, han för LiNNÉ

‘ Såsom alldeles oriktiga kunna nämligen betecknas uppgifterna, att

konungen, därom uppmärksam gjord genom bref från N. Dalberg till en

af hans följeslagare, från utlandet sändt befallning, att afgörandet af handeln

skulle inställas' till hans hemkomst {S/övrr p. 158), att han bedi fru Linné

därom med löfte att hålla henne skadeslös, om hon därigenom skulle lida någon

förlust m, m. (FéE, de LINNÉ s. 3W-)

2 Af den onådiga skrifvelso, som Consistorium academicum påståtts

hafva mottagit för visad likgiltighet och försumlighet, har intet spår någon

städes kunnat upptäckas, hvarför det kan antagas, att den aldrig existerat.
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hyste, full rätt att antaga. vSåclan var ock samtidens be.stämda

öfvert}^gelse, och däri har en länge trodd legend sin rot, att han

nämligen genast vid underrättelsen om fartygets afseglande utsändt

ett örlogsfartyg för att förfölja och uppbringa detta, hvilket dock

misslyckades. Om denna saga uppkommit i Sverige eller England,

kan vara likgiltigt; att Smith ännu tre år efter samlingarnas mot-

tagande icke hade någon vetskap härom, är säkert, ehuru han se-

nare både omtalade densamma och trodde därpå. Man har här-

till lagt det påståendet, att Smith i glädjen öfver sitt förvärf låtit

slå en medalj, som på ena sidan visar det lilla engelska fartyget

förfölj dt af den svenska fregatten, med på andra sidan eller i om-

skriften inskriptionen: The Pursuit of the Ship containing tJie

LiniKEan Collection by order of the king of Sweden. Någon dylik

medalj har dock trots hundraårig efterspaning icke kunnat upp-

täckas.
^

Linnés samlingar, hans glädje och stolthet, hade sålunda kom-

mit till England, och deras förvärfvande betraktades där nästan

som en nationalära. Den unge naturforskaren Smith, förut en

obekant medicinse studiosus, blef med ens allmänt känd och aktad.

Ett bevis därpå bland många är, att han redan i maj följande år

enhälligt kallades till ledamot af Royal Society.

Kände han än någon glädje öfver dessa utmärkelser, fann han

dock en ännu större i de Linnéanska skatterna, hvilka vid ord-

nandet befunnos värdefullare, än han förut antagit.^ Särskildt öf-

verraskad blef han, då han däribland fann hela LiNNÉS vidlyftiga

och värdefulla korrespondens samt alla hans efterlämnade manu-

skript, hvilka fått medfölja, såsom det med rätt eller orätt uppgifves,

för att fylla tomrummen i de för rymligt tilltagna lårarna. Bland

hans egna, mycket värdefulla samlingar intogo de Linnéanska sedan

hedersplatsen; efter hans den ^^3 1828 timade död inköptes de

af Linnean Society i London, där de ännu förvaras. Dock icke

fullständiga. I sprit bevarade föremål saknas nu alldeles, liksom

^ Troligen leder denna historia sitt ursprung därifrån, att under ett

mycket vackert stålstick in folio af RiDX,iiY efter porträtt af J. RussELn, som blef

»published for D:r ThornXon March 25, 1800», finnes en teckning, öfverens-

stämmande med ofvanstående beskrifning och med samma inskrift. Den blef

sedan reproducerad i SchradERS Journal fiir die Botanik 1800 III Band och

i ett tyskt omtryck af Smiths Compe7idiu7n Florce Brita777iiccE (Erlangen 1801),

och härmed ansågs saken vara bevisad.

- Förteckning på desamma finnes tryckt i Skandia 1833

ock beträffande herbariet Egenh. a77teckn. s. 221. Bland annat, som äfven med-

följde, voro 97 i trä skurna stockar till figurerna i RUDBECKS Ca77ip7is Elysit

vol. IL



ock alla uppstoppade däggdjur, fåglar m. m. Hvad af zoologiska

samlingen finnes kvar, är inrymdt i ett par skåp, hvilkas lådor

hufvudsakligen innehålla snäckor, några äfven insekter, jnen dessa

till största delen i mycket skadadt skick. Af den mineralogiska

afdelningen finnes intet kvar; på grund af stuffernas tyngd och skrym-

mande beskaffenhet ansåg Smith antagligen sig icke kunna med-

föra dem, då han 1796 flyttade från London till sin födelsestad

Norwich, hvarför de den i och 2 mars s. å. försåldes på öppen

auktion i London och således alldeles skingrades.^ Hvad som
däremot med den mest pietetsfulla omsorg vårdats, är herbariet;

de trenne, ytterst anspråkslösa, grönmålade skåpen af svensk till-

verkning stå där med sitt ovärderliga innehåll, genom vidtagna

försiktighetsmått på bästa sätt skyddadt för skada af insekter

och Londonröken. Med all sannolikhet skulle denna samling,

om den kvarstannat i Sverige, icke blifvit -så noga, rentaf

kärleksfullt bevarad. Äfven finnes där det för sin tid synnerligen

dyrbara biblioteket, ,med undantag af en del böcker af icke natur-

historiskt innehåll, som nyligen såsom gåfva öfverlämnats till Veten-

skapsakademien i Stockholm och hvaraf största delen sedan in-

förlifvats med samlingarna å Hammarby. Alldeles oskingrad fin-

nes där ock hela den stora samlingen af bref och manuskript, hvil-

kas förlust för Sverige är att skatta ej mindre än den af själfva

samlingarna.

Kunna vi svenskar därför icke annat än med sorg och blyg-

sel tänka på detta de Linnéanska samlingarnas öde, så kan det dock

i någon mån lända oss till tröst, att deras öfverförande till Eng-

land i ej ringa mån främjat naturalhistoriens studium och sålunda

väsentligt bidragit till den fortsatta utvecklingen af LiNNÉS älsk-

lingsvetenskaper. Det var nämligen denna händelse, som föran-

ledde stiftandet af LiNNEAN SOCIETY den 18 mars 1788, hvilket

vetenskapliga sällskap sedan dess blomstrat och hvars verksamhet

burit rikliga frukter.

Det stora anseende, som LiNNÉ både inom och utom fäder-

neslandet, och ej endast bland naturkunnige, förvärfvat, har i det före-

gående på flera ställen blifvit framhållet. Många ytterligare bevis

härpå skulle kunna framläggas, men bland dessa må här blott åt

ett par lämnas rum.

Att Linné redan under sitt vistande i utlandet genom för-

* Äfven på senare liden har ett och annat förkomniit, Se G. Lind-

ström, On the »Corallia haUicai> of LINN/EL!S i Ö/vers. af Vet. Ak:s Förhandi.

i8gs s. 617.
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månliga anbud lockades att kvarstanna i främmande land — Hol-

land, England eller P'rankrike —
,
har redan omtalats. Dessa fre-

stelser att öfvergifva fäderneslandet voro dock ej de enda. En
af hans korrespondenter var friherre Otto VON MtrNCHHAUSEN,
kansler för universitetet i Göttingen, vid hvilket, såsom redan

nämnts, A. V. Haller innehade professur. Sedan denne till följd

af sitt oroliga lynne 1753 lämnat denna plats, erbjöd MOnchhaU-
SEN Linné densamma, fastän Haller redan ångrat sig och ville

återvända, hvilket däremot kanslern ej ansåg önskligt, då han visat

sig »alltid för mycket ofördragsam mot kamraterna». Visserligen be-

farades, att svenska konungen skulle göra allt för att kvarhålla Linné,

men om svar på anbudet anhölls. LiNNÉ synes i början varit nå.

got villrådig. Han hade i Upsala »redan hört af många grunkas, att

naturvetenskapen drifwes för högt», och han befarade därför ett

framtida bakslag; däremot hoppades han, med tanke på sin egen

första professorstid, att det skulle lyckas honom »draga halfwa

Tysklands ungdom till Göttingen för naturalhistoriens skull», där

den under ledigheten vikarierande läraren i botanik ej hade mera

än ett dussin åhörare, och dessa »så släta i Botaniquen, som kan

någonsin conciperas». ^ Dessa tankar bortdunstade dock snart,

och Upsala fick behålla sin LiNNÉ.

En annan frestelse kom kort därefter från Spanien. LiNNÉ

höll detta anbud — '>'>ne audiat invidia>'>,^ såsom han plägade

säga — så hemligt, att det blef i Sverige bekant först genom en

notis i en tysk vetenskaplig tidskrift. BÄCK, som fick se denna,

blef högeligen förvånad, men på hans fråga bekräftade LiNNÉ san-

ningen däraf, ehuru han ej ville skriftligen meddela närmare upp-

lysningar. Vid något Stockholmsbesök skulle han medtaga bref-

vet. Allt hvad man numera vet därom är, att han erbjöds blifva

chef på collegium medicum samt föreståndare för museet och bo-

taniska trädgården i Madrid mot en aflöning, som ej understeg

ett svenskt riksråds.^ LiNNÉS beslut att motstå denna frestelse

synes genast utan tvekan hafva fattats.^

Hurudan samtidens uppfattning af LiNNÉS lifsgärning var, hafva

vi härmed slutat att framställa; återstår nu blott att besvara den

frågan: hafva de loford, hvarmed han och hans verk af samtida

* Bref till Bäck 7s och *®/io I754-

^ På det att afunden ej må få höra det.

Bref till Bäck 7? och 7t *7.55 och 7a 1761 .

* För den i några biografier förekommande uppgiften, att han äfven

från Ryssland mottagit liknande anbud, hafva inga bevis påträffats.
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hälsadas, af eftervärlden befunnits berättigade, eller har måhända
den glans, som då omstrålade hans namn, nu förbleknat? Till

svar härpå skulle det måhända vara nog att påminna om de många
vetenskapliga sällskap, äfven i fjärran världsdelar, som bära hans

namn; om de minnesfester, som på skilda håll — på några stäl-

len t. o, m. årligen — firats till hans ära; om hans bildstoder,

som flerestädes, i synnerhet i botaniska trädgårdar, museer och

lärosalar, blifvit uppsatta; om de gator* som i många större stä-

der bära hans namn; om den mängd medaljer, som inom och utom
Sverige öfver honom blifvit slagna, och annat dylikt. Men vida

betydelsefullare äro de uttalanden, som gjorts och göras af natur-

historiens mest framstående män. Dessa hafva, på ytterst få un-

dantag när, varit sällspordt eniga i att uttala sin beundran och

tacksamhet mot honom, som bragte ordning och reda i det kaos,

hvari vetenskapen var nära att drunkna, samt stiftade lagar,

hvilka till största delen ännu äro och antagligen allt framgent

skola blifva bestående.

Döljas bör dock ej, att under de sedan hans död gångna

åren stämmor höjts, som protesterat mot de lofsånger, som höjts

till hans ära. Men — äger man rätt att fråga — har det någon-

sin funnits någon enda verkligt stor man på vår jord, som ej förr

eller senare varit utsatt för angrepp och klander? Och har det ej

därvid vanligen varit i sig själfva obetydliga personer, som uppträdt

som ett slags bildstormare? Själfva oförmögna att uträtta något

stort och utan förmåga att uppfatta sina förgångsmäns verkliga

förtjänster, hafva de gjort sig bemärkta genom den djärfhet och

hänsynslöshet, hvarmed de uppträdt. I de flesta fall hafva deras

namn snart förgätits; nu nämnes de någon gång på grund af

den föga afundsvärda ryktbarhet, som de därigenom vunnit.
w'

Så ock beträffande LiNNÉ. Icke få äro de, som i sin lilla

mån .sökt förringa det anseende, som han så länge och så all-

mänt åtnjutit och åtnjuter. Om man bland dem undantager ett

obetydligt fåtal med verkligt vetenskapligt anseende, hvilka dock ej

ej velat bestrida LiNNÉS förtjänster i vissa, ehuru enligt deras upp-

uppfattning mindre väsentliga eller vetenskapligt oviktiga afseen-

den,^ så utgöras de öfriga af skäligen obetydliga personer, ej sällan

kritiklösa eftersägare af hvad andra trott sig finna.

‘ Härvid fäster sig tanken förnämligast vid J. Sachs, som utan gensägelse

är en i vissa afseenden mycket framstående forskare, men hvars Geschkhtc

der Botanik lider af ensidighet i uppfattningen och ringaktande af andra

botanikens grenar, än just dem, hvarpå han skurit sina lagrar. Sagda bok
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Gör man sig mödan att något närmare granska ett större

antal af dessa anti-Linnéanska skrifter/ så är det ej svårt att upp-

täcka en del förhållanden, som — jämte den hos en del personer

inneboende lusten att smutskasta allt, som är stort och upphöjdt
— kunna tjäna till förklaring till den däri framträdande klander-

sjukan. I främsta rummet visar sig härvid den bristande eller

ofullständiga kännedomen om LiNNÉS författarverksamhet. Re-
dan kort efter dennes död framkom ViCQ d’Azyr med en kritik

af hans medicinska skrifter, hvarvid han beskyldes för att »écrire

sur les objets qui lui etaient étrangéres». Såsom 'exempel härpå

anfördes, hvad han skrifvit om musklernas nytta. Beklagligtvis

handlar den klandrade skriften om mossarnas nytta, de usu

muscorum, hvilket han i hastigheten läst såsom de usu mus-

culorum, och på grund af detta hans egna, ohjälpliga slarf är

han genast färdig med sin dom. Och han har ej saknat efter-

följare, utan tvärtom kan han tjäna såsom typ för en hel klass

sådana.

Såsom en, om ock obetydligt, förmildrande omständighet kan

dock anföras de Linnéanska skrifternas stora antal, hvilket i för-

ening med det koncentrerade framställningssättet ställer stora kraf

på den, som om dem vill bilda sig ett verkligt omdöme. Det är

ej nog med ett flyktigt bläddrande i en eller annan af dem, utan

det kräfves lång tid och oaflåtlig uppmärksamhet, och ändock

kan det hända, såsom förhållandet flera gånger varit med den,

som skrifver dessa rader, att då man efter någon tid åter genom-

läser ett Linnés arbete, öfverraskas man af att påträffa saker,

som förut undgått uppmärksamheten.

Än mer: det visar sig ej sällan en nästan obegriplig brist på

är det, hvarur åtskilliga uteslutande eller hufvudsakligen hämtat sin visdom,

då de med förbigående af de verkliga handlingarna sätta sig till doms öfver

Linné och hans författarskap.

^ Naturligtvis kan ej såsom anti-Linnéan anses enhvar, som uppvisat en

eller annan felaktighet eller brist i Linnés arbeten, hvarifrån dessa, lika

litet som något mänskligt, kunna vara fullt befriade. Men anti-Linnéan måste

den anses vara, som på grund af ett eller annat verkligt eller förment de-

taljfel anser sig hafva rätt att bryta stafven öfver alltsamman. Dessa äro

värdiga efterföljare af Linnés samtida HeisTER och LameThrie; den för-

res hätskhet hade sin orsak i att Linné till grund för sitt system lade väx-

ternas sexualorgan och ej, såsom han ville, örtbladen; den senares, emedan

Linné för människan till däggdjuren, »i samma klass som hästen och svinet».

Det berättas, att då denne en gång förbittrad om Linné utropade: »häst

kan ni vara själf» (»cheval toi-méme»), fick han af Voetaire det afk3dande

svaret: »Ni får väl medgifva, att om Linné är en häst, så är han den

förnämste bland alla hästar.»
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eftertanke, då klandrarne haka sig fast vid något enstaka, ur sitt

sammanhang lösryckt uttryck .och på grund däraf fälla sin dom, utan

att besinna, att LiNNÉ ingalunda var stillastående, envist fasthål-

lande det en gång sagda, utan att han under sin långa arbets-

tid var stadd i ständigt framåtskridande och därför ej sällan

ändrade åskådningssätt och uppgifter. Ett enda exempel härpå

må här anföras. I en nyutkommen skrift^ anser sig en författare

kunna påstå, att orsaken, hvarför Linné, såsom han själf öppet och

ärligt erkände, ej förmådde för växterna uppställa något naturligt

system, var »sein Glaube an die Unveränderlichkeit der Arten».

' Redan för mer än hundra år sedan har däremot en hans landsman,

ZiMMERMANN, i så bittra ordalag klandrat honom just för brist på

en sådan tro, att han t. o. m. förklarat detta vara ett bevis på

ateism. Förklaringen till denna motsägelse är helt enkel: den

förre har stirrat sig blind på en eller tvenne rader i den 1751

utgifna Philosophia botanica, där det heter: Species iot numeramus
^

quot diverS(B formcE in primitio sunt creatcB{^ den senare åter har

tagit hänsyn till LiNNÉS senare skrifter, hvari skilda arter anföras

med uppgift, att de äro '>'>temp07'is jilia-i>, •>'>jilia prcecedentis>'> [dotter

af tiden, af föregående art]; eller hvari han förklarar sig länge

hafva misstänkt, att alla arter, som höra till samma släkte,

ursprungligen utgjort en enda art o. s. v. Hade den förre gifvit

sig litet tid att verkligen studera Linnés skrifter, innan han upp-

häfde sig till domare, så hade han ej behöft blotta sin okunnig-

het genom att framkomma med ofvan citerade påstående. Han
skulle t. o. rn. till sin förvåning anträffat åtskilligt, som ej obe-

tydligt erinrar om både Darwins och H. DE Vries’ åsikter. Ja,

han hade kunnat finna mycket mer, som skulle afhållit honom

från att nedskrifva sådana om hätskhet och öfvermod vittnande

ord, som att LiNNÉ »kann von unserem Standpunkte kaum mehr

als Botaniker bezeichnet werden». De äro dock såtillvida oskad-

liga, som det torde blifva omöjligt att förmå någon, som verkli-

gen studerat LiNNÉS skrifter, att instämma däri.

. /

k
V-
IrL

^ Ad. HanSF.n, Die Entxvickhmg der Botanik seit LiNNE (Giessen 1902).

Denua lilla skrift, hvari författaren icke lyckats att dölja sitt klanderbegär

och sin bitterhet genom att h. o. d. sockra några berömmande ord däröfver,

är på de få sidor, som handla om Einn>:, späckad med faktiska fel och

miSvStag.

- Vi räkna som arter så många former, som blefvo skapade i begyn-

nelsen.

T. o. m. af Darwinska läran om förvantskapen mellan människan

och aporna torde man kunna finna spår hos Einné, då han benämner de

senare »menni.skans consiner.»

L i n n é. II. 28
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liland ofta till klander använda skäl finner man ock det, att

Linné ej sysselsatt sig med arbeten pä en del så viktiga botani-

kens områden, som t. ex. växtanatomi och fysiologi i detta ords

nuvarande bemärkelse. Häremot må anmärkas, att om det för att

vara en storman inom denna vetenskap nödvändigt fordras att hafva

uträttat något inom alla dess grenar, så har det icke funnits en

enda och kommer antagligen aldrig att finnas någon, som kan
erkännas såsom sådan. LiNNÉS verksamhet föll förnämligast inom
det område, där det den tiden var mest behöfligt, och där ut-

rättade han ock storverk. Att han däremot nödgades lämna ä

sido andra botanikens grenar, hvilka då ännu ej ådragit sig mer
än helt ringa uppmärksamhet, är lätt förklarligt, ty med fullt fog

kan man fråga: har man rätt att fordra mera af en enda man?
Ar det icke fastmer häpnadsväckande, att han medhann så mycket,

som han gjorde?

Man har ock beskyllt LiNNÉ för ringaktande af undersökningar

rörande växternas inre byggnad, lifsvillkor o. s. v. och har därvid

åberopat, att LiNNÉ i sin Philosophia botanica ej ens räknar växt-

anatomer och fysiologer till botanisterna

^

utan till botanophili. Till

att börja med må påpekas, att detta finnes under rubriken Bi-

bliotheca, och att det uppenbarligen afser endast, huru botaniska

''skrifter skola lämpligen kunna ordnas. Men äfven om man ej

fäster sig därvid, är härvid att märka, att LiNNÉ där sammanfat-

tar alla dem, som på något område, hvilket som helst, utmärkt

sig genom undersökning af växter, under namnet Phytologi, samt

att dessa sedan fördelas i tvenne hufvudgrupper, nämligen i) bo-

tanici^ hvilka sysslat med växtbeskrifning, systematisering o. s. v.,

samt 2) botanophili, hvilka ägnat sig åt växtanatomi m. m., och att

dessa grupper äro med hvarandra sidoställda. Den ofvan antydda

beskyllningen grundar sig helt enkelt därpå, att åt ordet botanici

numera gifves samma betydelse som då åt phytologi. Att LiNNÉ

vid redogörelsen för dittills utkomna botaniska skrifter hufvud-

sakligast sysselsatte sig med sådana, som behandla växternas sy-

stematisering och beskrifning, är helt naturligt, då de öfrigas antal

var rentaf försvinnande litet.

Förnämsta orsaken till en skef uppfattning af LiNNÉS veten-

skapliga betydelse torde dock ligga i det ej ovanliga, bakvända

tillvägagåendet att anställa jämförelse icke mellan honom och hans

föregångare, utan mellan honom och senare tiders forskare, för

hvilka nya, förr ej anade arbetsfält öppnats, och som äro i be-

sittning af förut saknade hjälpmedel. Går man så till väga, huru

lätt blir det ej att störta berömde män från den hedersplats, som
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blifvit dem tillerkänd? Hvilka stackare blifva ej då t. ex. Berzelius,

Lavoisier och andra kemister, som ej ens kände den atmosfäriska

luftens sammansättning' och som använde nu kasserade kemiska

formler? Huru obetydliga äro ej Newton, Franklin, Galvani
och andra lysici, som ej hade ens aflägsnaste aning om spektral-

analys, telegraf m. m., hvarom nu i våra elementarskolor medde-

las undervisning? Och hvilken dålig fältherre var ej — för att låna

en af en norsk författare, N. WiLLE, nyligen gjord jämförelse —

•

Cu$:SAR, som ej begagnade kanoner? Vid sådant tillvägagående

glömmer man att tänka på den gamla, träffande berättelsen om
dvärgen, som sitter på jättens axlar och högmodas öfver att han

ser vidare omkring än denne.

Till sist må framhållas, att vid bedömandet af Linné natio-

nalitetshänsyn antagligen någon gång gjort sig gällande. Exempel

finnas nämligen, att personer — naturligtvis ej naturforskare —
upptändt rikligt rökverk för LiNNÉ såsom »notre célébre compa-

triote» och »der beriihmte deutsche Naturforscher»
;

för andra har

nog hans svenska börd bidragit till hans skjutande tillbaka vid jäm-

förelsen med män af den dömandes nationalitet. Ehuru en sådan

missriktad patriotism ej kan gillas, är den dock vida mera förlåtlig

än det försök, som gjorts af en svensk att förvandla LiNNÉ till

en »lokal storhet», »ett dussingeni, som de stora kulturländerna

kunna uppvisa i hundratal». Då jag med bedröfvelse och harm läste

dylika påståenden af en ung naturforskare, rann mig i minnet

den bekanta folksägnen, huruledes, då täflan ägde rum, hvilken skulle

blifva fåglarnas konung, örnen med starka vingslag sträckte mot höj-

den och, sedan han lämnat den öfriga vingade skaran långt under sig,

segerstolt kunde utropa: »nu är jag kung!» Men då fick han höra

protester af den lilla, svaga kungsfågeln, som hela tiden sutit på

hans rygg och nu flaxat några alnar högre upp. Dock — bilden

är i ett afseende något haltande: en fågel, huru obetydlig han än

månde vara, tillhör en alltför högt stående klass. Bilden hade varit

mera träffande, om i stället för en sådan här talats om något

småkryp, tillhörande en vida lägre stående ordning.
^

Antagligen skall, om någon LiNNÉ-klandrare läser detta, han

medlidsamt eller föraktligt le åt hvad här till häfdande af I.INNÉS

ära blifvit yttradt af en person, som alls icke kan eller vill göra

ringaste anspråk på att intaga någon bemärkt ställning bland natur-

forskarnes stora skara. Mera på sin plats vore ock — det med-

gifves villigt — att anföra ord af framstående veten.skapsidkarc,

' Jfr den kraftiga tillrättavisning, som nnder rubriken: Dvär^mlnt gafs

af K.\kl WARnuRci i Aftonbladet den II Se])teniber 1900.



men svårigheten ligger härvid i att välja bland det rika förrådet, hcGl-
att här ej citera någon, som kan beskyllas för att vara svensk
»lokalstorhet» eller förblindad genom sysslande på fält, där Linné
varit banbrytare, må därför här blott anföras yttranden af tvenne

män, hvilkas högt uppskattade verksamhet ägt rum inom andra

botanikens områden. Sä säger (1852) Franz Unger: »Einer der

hervorragendsten Männer des vorigen Jahrhunderts war der gro.s.se

Reformator der Naturgeschichte Karl VON LiNNÉ. Unmittelbar

af seine Schultern erhob sich der Genius jener Wissenschaft, wie

er gegenwärtig vor uns steht.» Och Matthias Jacob Schleiden,
den allmänt erkände reformatorn och den stränge, stundom rent-

af hänsynslöse domaren öfver föregångarne, afslutar sin pietets-

fulla, ytterst sympatiskt skrifna samt om ärliga och omfattande

källstudier vittnande LiNNÉ-biografi sålunda:

»Freilich, wenn wir jetzt die Werke eines JOHANNES Muller,
Agassiz, Milne EDwARD’S, Owen’s und Anderer mit denen

LinnÉ’s, zumal mit den sechs Blättern, auf denen er zuerst sein

Natursystem veröffentlichte, vergleichen, so mag uns der Unter-

schied etwa so vorkommen wie zwischen den glänzenden, mit

allen Bequemlichkeiten des Luxus ausgestatteten New-Yorker

Paquetdampfern und der kleinen spanischen Caravele, welche 1492

zuerst in St. Salvador landete, aber man vergesse nicht, dass diese

Caravele von einem COLUMBUS gefiihrt wurde, der die neue Welt

entdeckte und den Pfad dahin bahnte, den die Kapitäne der Ersteren

jetzt mit Sicherheit und ohne grosse Mtihe ziiriicklegen, aber ohne

CoLUMBUS schwerlich selbst gefunden haben wiirden. Wie keine

Entwicklung der Geographie jemals den Namen COLUMBUS im

Gedächtniss der Menschheit auslösehen wird, so kann nie -eine Stufe

in der Entwicklung der Naturwissenschaften errungen werden, in

der man vergessen diirfte, dass ohne LiNNÉS Fundamente der

Tempel der Wissenschaft nie hätte errichtet werden können.»

t

Det återstår nu att lämna en redogörelse för LiNNÉS veten-

skapliga betydelse. För att kunna framställa en fullständig och

fullt trogen bild däraf skulle dock kräfvas ett mångdubbelt större

utrymme, än som här står till buds, och därjämte samarbete med

sakkunniga inom de olika vetenskaper, åt hvilka han ägnade sitt

arbete och sitt snilles rika gåfvor. Hvad här kommer att med-

delas, blir därför ytterst kortfattadt och ofullständigt; dock torde

det i någon mån kunna låta våra läsare åtminstone ana, hvilken

betydande roll LiNNÉ spelat i botanikens, zoologiens, mineralo-

eiens och medicinens historia.

1

I

!
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Botaniken var hans första kärlek, och denna blef han intill

sin död trogen. Hufviidparten af sitt rastlösa arbete ägnade han

denna sin »scieniia amabilis'>'> [älskliga vetenskap], och därför är

det ock denna, vicl hvilken hans namn är med oslitliga band fä-

stadt. ^ Härpå är det ock förnämligast, som den beundrande sam-

tiden syftade med orden: »Deus creavit, LiNNAiUS disposuit.y>~

För den stora allmänheten mest bekant af allt, hvad han

här uträttat, är hans sexualsystem, hvilket onekligen af alla, både

förut och efteråt uppgjorda s. k. artificiella system genom sin en-

kelhet och användbarhet äger ett obestridligt företräde. Det fram-

lades ock just i den tid, då ett sådant var som mest af behofvet

påkalladt, då flitiga forskare under ett par sekler af olika växtformer

sammanbragt en sådan mängd, att denna snarast liknade en plan-

löst hopsläpad massa af materialier till ett blomstergudinnans

tempel, hvartill någon genomtänkt och utförbar planritning ännu

ej blifvit framlagd. Och nu, då detta material hotade växa bygg-

mästarne öfver hufvudet, framlades sexualsystemet, efter hvilket

växterna med lätthet kunde vid examinering igenfinnas, och som

således bildade en Ariadne-tråd i labyrinten. Ännu långt efter

Linnés död ansågo de, hvilka själfva med stolthet benämnde sig

»äkta Linnéaner», detta såsom det förnämsta af allt, hvad han

uträttat, och stämplade t. o. m. såsom ett kätteri hvarje försök att

åstadkomma något annat system.

Men härvid voro de ifri gare Linnéaner än LiNNÉ själf. Re-

dan tidigt insåg han detta sitt systems svagheter och föresatte

sig därför att arbeta på ett annat, i hvilket växterna ej skulle

ordnas efter likhet med hänsyn till ett enda eller ett fåtal organ,

hvarigenom inom samma klass vidt skilda former kommo att sam-

manföras, utan hvari den närmare eller fjärmare förvantskapen

de olika formerna emellan skulle vara det enda bestämmande.

vSjälf sträfvade han under hela sin lefnad att finna detsamma och

uppmanade andra att deltaga i detta arbete. Det relativt ringa

antalet dittills upptäckta växtformer gjorde det emellertid för ho-

nom omöjligt att nå fram till det föresatta målet. LiNNÉ var för

ärlig att utgifva det för fullfärdigt, som han själf fann vara brist-

fälligt, och därför åtnöjde han sig med att blott bilda -»ordines na-

Uirales'» eller naturliga familjer, öfyerlämnande åt andra att sam-

manfoga dessa och flera, som ytterligare komme att urskiljas, till ett

* Jfr J. G. Ag.VRDH, Om LlXNÉS betydelse i botanikens historia.

^ Gud skapade, Linniv ordnade.
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systematiskt ordnadt helt. Och ända till våra dagar hafva bota-

nisterna sedan timrat på det naturliga växtsystemets byggnad
utan att få den färdig eller ens kunna fullt ena sig om grundpla-

nen till densamma. Därom äro dock alla ense, att de af Linné
lämnade bidragen, hans ordines natiirales [naturliga familjer], äro

af ovanskligt värde och vittna om en skarpsynthet, stundom rent

af om en divinationsförmåga, som kommit få dödliga till del.

Och lika ense är man ock därom, att han var den förste, som
»gent emot det artificiella systemet i klart ljus framställt det na-

turligas väsen och form, utstakat vägen för detsammas fortbild-

ning och betryggat dess herravälde». Härigenom inträffade det

egendomliga, att LiNNÉ framstår på en gång såsom den, hvilken

bragte det artificiella systemet till sin höjdpunkt, och såsom den,

hvilken lade den första fasta grunden till det naturliga och kraf-

tigt framhöll den oafvisliga nödvändigheten af detta, såsom han

själf sade, »A och O bland botanikens önskningsmål».

Fasthålla vi den här använda bilden af systemet såsom en

bygnad, så är det lätt att inse, att för att detsamma skall äga

någon varaktighet, måste hvarje del af det använda materialet

noga pröfvas. Bland det, som under årens lopp hopsläpats, fanns

väl mycket godt och brukbart, men minst lika mycket odugligt,

som måste utgallras, hvarförutan annat dugligt i stället måste an-

skaffas. Med oförvillad blick, utan fruktan, men ock utan öfver-

mod, företog han sig därför att kritiskt granska allt, som alla förut-

varande arbetare på botanikens fält uträttat. Och härigenom åstad-

kom han en fullständig revolution: det botaniska språket sofrade

han från däri inrotad barbarism och gaf det behörig fasthet ge-

nom att noga begränsa hvarje botaniskt begrepp och åt detsamma

gifva dess bestämda, träffande benämning;^ för växternas beskrif-

ning och benämning fastställde han enkla, ännu åtlydda lagar;

stödd på noggranna undersökningar af företrädesvis blommans och

fruktens byggnad hos mångtusende arter, lade han den enda rätta

grundvalen för släktbegränsningen
;

i bestämd motsats till alla

sina föregångare drog han en skarp gräns mellan hvad han an-

såg såsom själfständiga arter eller som blott mera tillfälliga former

(varieteter)
;

åt alla de omkring 8000 då bekanta växtarterna gaf

han ej blott nya, träffande och praktiskt användbara benämnin-

gar, utan ock nya beskrifningar, däri det väsentliga noga afskil-

des från det oväsentliga, hvarjämte han härtill fogade kritiskt sof-

^ Själfva ordet Flora, liksom och Fauna, hafva i deras numer vanliga

betydelse af honom införts i litteraturen.
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rade uppgifter om deras namn hos äldre författare och redogö-

relse för deras hemland, förekomstsätt, egenskaper, användning

m. m. Under allt detta myckna arbete bemödade han sig ständigt

att nå målet på det naturligaste, för enhvar mest lättfattliga sät-

tet, hvadan ock många af hans mest genomgripande förändringar

inom den deskriptiva botaniken (liksom ock inom zoologien) sna-

rast påminna om COLUMBI ägg. Korteligen, i smått som stort

visade han sig såsom en ännu af ingen öfverträffad mästare i att

bringa ordning och reda, där okunnighet, likgiltighet eller god-

tycklighet alstrat oklarhet och villervalla.

I samband med dessa hans arbeten på den deskriptiva bota-

nikens område står hans verksamhet för att erhålla en vidgad

kännedom om växtvärlden i jordens olika länder, där den ännu

var alldeles okänd eller endast obetydligt undersökt.^ Hvad han

därvid genom sina lärjungars utsändande på forskningsfärder ut-

rättade, är i det föregående omtaladt. Härtill kunna läggas hans

egna arbeten rörande floran i flera trakter utom vårt land, hvar-

till han erhållit och bearbetat material, som af andra ställts till

hans förfogande.

Det har på vissa håll blifvit nästan en trosartikel, att LiNNÉ

så gått upp i dessa, hans tid och krafter högeligen i anspråk

tagande arbeten, att han därigenom gjort sig skyldig till en

viss ensidighet genom att anse arternas namngifvande, beskrif-

vande och klassificerande såsom vetenskapens enda eller åt-

minstone högsta uppgift. Och dock förklarar han sig i tydliga

ord hylla en annan åsikt. De sagda arbetena äro endast förarbe-

ten, nödvändiga betingelser för studiet af botanikens ännu vikti-

gare delar. För inlärande af ett främmande språk, säger han i

det märkliga talet om DelicicB natur fordras kännedom, åt-

minstone hjälplig, om dess bokstäfver, ord och grammatik; först

sedan kan man njuta af allt det sköna, som på det språket är

författadt. Så är ock förhållandet med det språk, hvarpå växt-

världens historia är skrifven, och i detta motsvara de botaniska

termerna bokstäfverna, växtbenämningarna orden och systemet

grammatiken.

Detta var ock ingen tom fras, vid hvilken Linné stannade.

Tvärtom torde det vara svårt att uppvisa någon enda botanikens

idkare, som så mångsidigt studerat växtvärlden, och som framhållit

" Huru väl behöfliga dylika undersökningar då voro, kan man finna

redan af det lilla faktum, att Linné för sin lärjunge Osbe:ck uttalade sin

belåtenhet med att denne kunnat konstatera, att mossor och svampar fun-

nos i Ostindien, livilket förut var obekant.
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så många nya synpunkter, hvarur växterna böra iakttagas. Det
^

är rent af orättfärdigt att förneka eller fördölja detta, äfven

om Linné i många fall icke genom detalj-undersökningar hann \

bringa frågorna till slutligt afgörande, utan åtnöjde sig med att ^

väcka dem till lif och att i raska, träffande drag gifva ett första j

utkast, hvilket sedan fullbordats af efterföljare, som ej sällan fått |

äran för det hela.

Rätta platsen att vidlyftigt behandla detta ämne är icke här,
^

huru lockande det än kunde vara. Påpekas må blott, att det t. ex. i |
^

själfva verket var han, som uppdrog de första grundlinjerna till |
växtgeografien, ehuru Humboldt och Wahlenberg allmänt an-

ses såsom dess skapare, liksom ock till metamorfosläran, hvars

grundläggare skalden Göthe lika allmänt gäller för att vara.

Och hvilken mängd viktiga bidrag till den förr alldeles försum-

made läran om växternas lifsföreteelser (biologien) har han ej

framdragit i ljuset! Må vi blott påminna oss, att det är han,

som dels upptäckt, dels genom nya iakttagelser i klarare dager

framställt sådana i växternas lif djupt ingripande företeelser som
befruktningen och därmed i samband stående anordningar, bastard-

bildningen, fröspridningen, 1 vegetations-utvecklingen under olika \

årstider, bladens dag- och nattställning (»växternas sömn»), ^
blommors öppnande och slutande på dygnets olika tider,^ miss- 'V'

bildningar, skyddsmedel mot fiender och ogynnsam väderlek, b

knopparnas byggnad, olika slags växtsamhällen, växternas S

förhållande till djuren, skyddande förklädnad m. m. Äfven frå- ^
gor, som under senare tider stått på dagordningen och lifligt

debatterats, voro ej för honom alldeles främmande, såsom t. ex. den

Darwinska om »arternas ursprung» och »kampen för tillvaron»,

ehuruväl han, åtminstone i vissa fall, gaf de af honom framlagda

fakta en annan tolkning, än den, som i våra dagar prisas såsom

den bästa. I åtskilliga af dessa spörsmål har tvifvelsutan sista

ordet ännu icke blifvit uttaladt, och det kan åtminstone ifråga-

sättas, om ej Linnés uppfattning i vissa fall till sist skall befin-

nas vara den rätta.

Lägga vi härtill de många felaktigheter hos äldre författare,

som han rättat, de falska uppgifter, som han bortrensat, de ofull-

ständiga uppgifter, som han kompletterat, så torde det anförda —

^ Man jäniföre framställningen af de olika spridningssätten hos EiNNK

och Fr. HiIvDEBRand i dennes 1873 härom utgifna arbete.

* Flan konstruerade med tillhjälp häraf ett Horologhim Flora" eller > Ho-

ras blomsterur», med hvilket man åtminstone någorlunda kunde bestämma

timmen på dagen.
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äfven om åtskilligt ytterligare kunde tilläggas — vara tillräckligt

för att inse, hvarför han erhöll tillnamnet: princeps botanicorum.

Äfven för zoologiens vidare utveckling har Linnés verksam-

het varit af grundläggande betydelse, om han än här nästan ute-

slutande inskränkte sig till systematiken och därvid tillämpade

de grundsatser, som han i sina botaniska skrifter uttalat. »Det

Linnéanska systemets största förtjänster», säger därför en kom-
petent domare,^ »bestå dels i införandet af en bestämd terminologi

och en mycket praktisk benämning på djuren, dels i de förträffliga

beskrifningarna på såväl arterna som på släktena och de högre

afdelningarna, hvarigenom det blef möjligt att hålla reda på den

alltjämt växande mängden af för vetenskapen nya djurformer,

dels och ej minst i det konsekventa genomförandet af en indel-

ning i öfver- och underordnade kategorier samt i arternas sam-

manförande inom naturliga släkten, hvarigenom vägen banades

för den moderna uppfattningen af systemet.» — Äfven här un-

derkastades äldre författares uppgifter en omsorgsfull kritik, och

talrika äro de misstag, som härigenom rättades, de orimligheter,

som utgallrades. Äfven här utvidgade han kunskapsområdet

genom beskrifning af en högst betydande mängd förr obekanta

former från jordens mest skilda trakter. Skulle några enskild-

heter särskildt nämnas, må som hans förtjänst framhållas för-

flyttandet af hvaldjuren ur fiskarnas till däggdjurens klass, an-

vändande af tandbyggnadens olikheter vid däggdjurens klassifi-

kation, nya grunder för reptiliernas, fiskarnas, snäckornas och

musslornas ordnande och beskrifning m. m. Äfven till känne-

domen om djurens, företrädesvis insekternas, lefnadsförhållanden

har han lämnat bidrag af icke ringa värde.

Vända vi oss därefter till mineralogien^ så finna vi, att Linné

äfven i dess historia intager ett icke oviktigt rum, särskildt för

det af honom uppställda mineralsystemet. Att detta fått lämna

plats för andra, på bättre grunder byggda, är en naturlig följd

af naturvetenskapernas storartade utveckling sedan hans tid; det

utgör dock ett af de trappsteg, förutan hvilka nutidens forskare

måhända ej kommit så högt, som de gjort. Särskildt må beto-

nas, att LiIn^NéS åsikter om kristallernas uppkomst och deras an-

vändande vid mineralens klassifikation ansetts vara af sådan be-

tydelse, att han t. o. m. blifvit kallad »le fondateur de la cry-

stallographie». — Äfven geologien står i ej ringa tacksamhets-

skuld till honom, särskildt genom den förvånande noggrannhet.

^ A. WiRKN, Zoologiens gnnuhlrng, s. loi, till hvilket arbete f. ö. hänvisas.
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hvarmed han redogjorde för åtskilliga hithörande företeelser i

olika svenska provinser. Så t. ex. uppdrog han en i sina grund-
drag ännu korrektprofil afKinnekulle och jämförde detta bergs lager

med sådana i andra trakter, och genom att antaga tillvaron öfver

hela jordklotet af en bestämd följd af lager, hvilka voro bildade

i eller ur hafvet, lade han i själfva verket grunden till det geolo-

giska system, som sedan framställdes af den berömd etysken A. G.

Wp:rner. Äfven petrifikatens rätta natur var honom ej obekant.

I stället för att, som så många andra, i dem se några ^lusus ?ia-

tur(B>'> (naturens lekverk) eller produkter af öfvernaturligt ursprung,

ställde han sig såsom en oförskräckt kämpe i deras led, som
förfäktade, att de verkligen voro djur- eller växtlämningar, hvilka

sjunkit ned till botten af haf eller sjöar och där betäckts af slam,

som sedan hårdnat till sten. På grund häraf uppvisade han, att

t. ex. Gotland hufvudsakligen är byggdt af koraller, hvilka han

ock ägnade en särskild uppmärksamhet. Att de petrifikatförande

lagren kunde befinna sig t. o. m. högt öfver hafvets nuvarande

yta, ansåg han finna sin förklaring i en ännu fortgående »vatten-

minskning».

Ännu mera framstående var Linnés verksamhet på medici-

nens område.^ Hans försök att vetenskapligt ordna de olika sjuk

domsformerna bär, liksom allt annat af hans hand, snillets prägel

och höjer honom öfver åtminstone flertalet af hans föregångare

;

hans Materia medica skall alltid räknas till den farmakologiska

litteraturens klassiska arbeten. I många afseenden stod han på

det medicinska området långt framom sina samtida, och först en

senare tid har bevittnat riktigheten af åtskilligt, som han förfäk-

tade såsom afgjordt eller framställde såsom sannolikt. Hit kunna

räknas frågorna om vissa hudåkommors framkallande af parasi-

tiska smådjur, om späda barns rätta skötsel, om allmänna hälso-

vården, om lungsotens smittbarhet och smittämnets öfverförande

genom i sagda sjukdom aflidnes kläder, om den då allmänt an-

vända åderlåtningens skadlighet eller obehöflighet, om elektrici-

tetens gagn i vissa åkommor, om fibrinösa aflagringar inom kär-

len (»polyper»), som, lösryckta från sitt ursprungsställe, kunna

åstadkomma plötslig kväfning, om frossans behandling utom med

kina genom kalla öfversköljningar efter föregående uppvärmning

m. m. Till och med de i våra dagar så mycket omtalade bak-

terierna finner man i hans skrifter framskymta såsom orsaker till

flera sjukdomar, särskildt koppor, mässling och andra utslags-

^ Jfr o. E. HjKi/r, CARL VON LiNNÉ som läkare, äfvensoiii P. II. M.A.LM-

STliX, Afinncsord öfver CARL VON LINNÉ.
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febrar, samt till all jäsning och förruttnelse. Visserligen hade

han själf aldrig sett en enda af dessa mikroskopiskt små orga-

nismer, men af nämnda sjukdomars utvecklingsgång och fortplant-

ningssätt samt förruttnelsens förlopp ansåg han icke annan slut-

sats kunna dragas, än att upphofvet därtill vore »idel lefwande

particlar».

Stora andar trycka sin prägel på tidehvarfvet, och svårt är

ej att hos det adertonde århundradet, i synnerhet dess senare

hälft, upptäcka månget rent Linnéanskt drag. Ett sådant är det

då rådande lifliga intresset för en vidgad kännedom om naturens

alster i skilda zoner. Linné hade delat med sig af sitt glödande

forskarnit åt bildningssökande män och kvinnor, höga och låga,

äfven vida utom Sveriges landamären.

Naturalhistorien befann sig, om man bortser från ett fåtal

mera framstående män, före hans tid hos oss i ett tillstånd,

hvarom man i våra dagar knappast kan göra sig en föreställning.

Äfven sådana, som i någon mån kunde anses vara naturkunniga,

lade ofta i dagen de besynnerligaste begrepp om aljdagliga före-

teelser samt fasthöllo med en för oss obegriplig lättrogenhet vid

de vidunderligaste sagor. De riktigt lärde ansågo, att insikter

om naturen ej behöfde förvärfvas genom studier i naturens egen

stora bok, utan kunde vinnas genom hårklyfvande tolkningar af

bibelns hebreiska och grekiska grundtext eller genom framletande

af yttranden i de klassiska författarnes skrifter. Och huru skulle

ej då förhållandet vara inom befolkningens djupare lager?

Då uppträdde Linné, och hans verksamhet kan liknas vid en

frisk vind, som undanjagade dimmorna och lät blicken fritt sväfva

hän öfver ett i solglans strålande landskap. Vårt eget lands natur-

förhållanden, förr med likgiltighet eller lärdt förakt förbisedda,

blefvo nu föremål för noggranna forskningar. Naturvetenskap,

som förut i sanning var »ett bortglömdt barn, som kom i sam-

kväm sällan», blef snart rentaf dagens mest firade skönhet, som
hyllades af hög och låg, gammal och ung. Den aktning, som
nu skänkes naturalhistorien, och som bildar en skarp kontrast mot

den ringaktning, hvarmed den i forna dagar ej sällan bemöttes,

utgör till icke obetydlig del ett återskimmer från dess jubeldagar

under Linnéanska tidehvarfvet.

Sådan var den Sveriges son, hvilkens lefnadssaga en svag

penna här sökt teckna. Och sanna äro förvisso skaldens' ord:

^ FriTiiioF II01.MGRKN vid Festen till CARL VON LINNÉS minne i Upsala

<icn 10 Jannari /77<V.
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Du hörde oss till och din ära blef vär,

Den går med ditt namn öfver jorden.

Dj födes din like hvart hundrade år

-.Vf lattiga landet i norden.

Och därför — naturens odödliga tolk! —
I dag skall du prisas af hela vårt folk

I skogar, på berg och i dalar.

Din stämma har tystnat. — Där läraren satt,

Stå salarne öde och tomma.

Och hundrade gånger i skogarnes natt

Linnsea har bäddat sin blomma;
Alen många de frön, du i jorden lagt ned.

De frodas ännu såsom lummiga träd

I skogar, på berg och i dalar.

Och än i din graf bär du spiran i hand;

Ditt välde går vidt öfver hafven,

Och furstar och lärde från främmande land

Vallfärda med vördnad till grafven;

Alen flere ännu skola följa dig åt

Att söka det ljuset, som ledde din stråt

I skogar, på berg och i dalar.

När sekler försvinna och släkten förgå

Och troner och riken förhärjas,

Den tron, du dig reste på jorden, skall stå

Och trygg ur förödelsen bärgas.

Ditt minne skall lefva evärdelig tid.

Så länge en blomma än doftar i frid

I skogar, på berg och i dalar.
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Bilaga XVIII.

Utdrag ur »protocoll », hållna under »Herbationes

Upsalienses».

Såsom i det föregående blifvit omnämndt, gjordes af deltagare i

de af Linné ledda exkursionerna kring Upsala anteckningar, hvarvid

enhvar nedskref det, som han fann vara mest anmärkningsvärdt af

lärarens meddelanden rörande hvarje anträffad växt- och djurart. Na-

turligt är, att man härigenom erhåller endast en svag, fragmentarisk före-

ställning om huru Linne gick till väga vid detta slags undervisning, men
det oaktadt skulle säkerligen ett eller annat af dessa »protocoll» vara väl

förtjänt af att i sin helhet publiceras. Att detta ej kan ske här, är lätt

att inse, då anteckningarna utvisa, att endast af växter under vårex-

kursionerna insamlades och demonstrerades mer än 400 arter. Vi

nödgas därför att här åtnöja oss med några profbitar utplockade ur

sex manuskript, som nu ägas af Linnean Society samt Kungliga Ve-

tenskapsakademiens, Upsala universitets och Västerås gymnasii bibliotek.

Hyoscyamiis 184.^ Är när släckt med Tobak och altså giftig.

Här observerades, at the örter, som hafwa i pistill och 5 stamina samt

[äro] bögda til sidan, äro alla giftiga. At Tobak är giftig finna the,

som först begynna röka, emedan the få Vomitiv, och om man stryker

thes olja i munnen på en katta, dör hon. The, som äta Hyoscyami

rötter i stället för palsternackor, ty theras rötter äro lika, bli galne,

fast icke alla på lika sätt, utan så många uptåg som humeurer. Exem-
pel anfördes på et Probstehus i Småland, hvilke alla på thet sättet

blifwit galne, samt sedan af D. Lindelius hulpne. Hönsetiufwar legga

thes frö i Tobakspipan och röka therunder som hönsen sitta, hwaraf

the blifwa dofne och kunna wid fasttagandet icke skrika. Hon kunde
brukas til Tobak, allenast man wid henne blefwo wan. Tobaken och

thenna hafwa en Vis anodyna; om man tar then senares frö och läg-

ger på et fat samt låter röken stiga up i tanden, förtar tandwärck.

Thes fröhus ser ut som en kruka med sit lock, hwilket intet går af

för än i storm, tå frön får sprida sig ikring.

Vesicaria 320 [— Polygonum Hydropiper] är en liten osynlig ört.

Om man allenast biter på thenna, lärer man at känna henne för sin

* Numren äro desamma som i Flora Sueaca.

Linné., Bilagor. JI, I
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skarphet skull. Herba och aqua af thenna finnes i)å Apothequen. Watt-
net bruka Fruntimber, hwilket giör tunt skin; drifwer urin; brukas ock i

stenpassion. Ivallas loppegräs, emedan hon fördrifwer loppor; men
allmänt kallas hon jungfru twål.

Hypcnciim 625 [II. perforatwn]

,

på Gothland hirkenpirck och i

Österbotten mansblod; har en röd saft, med hwilken the färga brän-
win. Af henne är Joh. olja, hwilken intages i hasmoptysi [blodspott-

ning]. Thes tinctur är oförliknelig emot sår, emedan hon både miu-
kar och läker. Hon kallas perforata, emedan thes blad se ut som
woro the genombårade, men äro ideliga blåsor, hwilka ha uti sig olja.

Tussilago 680. I Wästergöthland Folafötter, är god at röka som
Tobak för them, som ha andtäppa och hosta.

Tragopogon slår adcurat ut kl. 3 och igen kl. 9.

Hampa. Tå man skiär sönder en haneknopp öfver ett rent papper,

får man på papperet et hwit fint miöl, hwilket om man intager har

samma efifect som Brännewin samt fördrifwer Melancholia. Miölet har

en narcotisk luckt. Turkarne bruka thetta som brännewin. Kcempfer

drack sådant och blef så glad och rolig, at han inbillade sig resa

igenom Pelagus. Bönder röta wid stranden sin hampa och ta sedan

ther sit kokewattn, hwilket är ganska farligit, emedan man har exem-

pel, at med hampewattnet en hel Armée är blefwen förgiftad.

Parnassia är märckwärdig för sina nectaria. Har 5 filamenta och

knappar på hwar och en. Stamina ligga bögda in til pistillen; men
then, som skal nu sleppa miölet, ligger midt öfwer pistillen, och tå

then slept, kommer åter en annan fram.

Pyrola [roiundifolia] är en täck wäxt, ser ut som woro den släckt

med Convallaria, men äro wida skilda i anseende til antalet af stamina;

ty Pyrola har 10 och Co7ivallaria 6. Uti denna blomman se wi, huru

artig naturen spelar foecundation, nemligen stamina stå rätt up och

pistillen är nedbögd med ett wått stigma, på det farina antherarum

[frömjölet] må falla ned och fästa sig derpå. Besynnerl. är, at caulis

är triqueter, som är sälsynt bland örter. Man har brukat denna for-

dom som en planta vulneraria [sårläkande]
,
men nu mer ej; dock un-

der tiden får man se henne föreskrifwen i blodspottning.

Lychnis [= L. flos cuciili]

.

Är artig dermed, at hon ligger, til

hon blommar, då hon reser sig up, men så snart blomman affallit,

lägger hon sig ned; åter när frön äro mogna, rättar hon sig up, på

det de må spridas omkring.

Daphne kallas kiällarehals, derföre at när bären swälgas ner,

giöra de en olidelig halsbränna, som ej släckes, utan snarare förökas

genom Wattendrickande; en sup Bränwin är det bästa.

Laserpitium [latifolhim] kallas i Pharm. Ge7itiana alba. På denna

wistes umbella universalis et partialis. Roten är ganska hetsig; derföre

resolwerar han och upfriskar en swag mage. Han wäxer diupare ned

i jorden än stielckens längd, ofta til en karls längd. Klart til Provi-

densen, som med denna och andra wäxter föröka swartmyllan, hwilket

sker, när hon rutnar och blandas med gruset.

Liche7ij Iledemossa, 959 [= Cei7'a7'ia isla7idica] wäxer på de aldra

sterilaste ställen, der icke annat kan wäxa. Bartholtnus fick henne

först ifrån Island. Af honom kokas en wälling, som är god i hungers-
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nöd, men besynnerl. emot lungsot; kan ock duga til bröd, som är

försökt i Elfdalen. Purgerar och föder tillika.

Anemone, Hivitsippa, 450. På Apothequen brukas Ranunculi albi

agna, som fruntimber twätta sig med at få fin hull. Des watn är ock

godt för hufwudwerck. Creaturen fly henne.

Empetrum, Kråkris, 832 är rar utomlands, tål den skarpaste köld.

Bären giöra hufwudwerck, om de ätas i myckenhet. Riset är tjenligit,

der mareken är sumpig, at lägga uti en upgrafwen trumma under jor-

den, emedan watnet silar sig derigenom och rutnar sen knapt på
hundrade år.

Equisetum, Räfriwipa, 833 [arvense]

.

När dess frö släppes på ett

hvitt papper, ser man, at det hoppar i kring — — —
. Är skadligt

för får, emedan det fördrifwer dess foster.

Rharnnus igj [cathartica]

,

Getapel el. trädet, som fan flådde geten

wid, ^ kallas så efter den är raggig, om öfwersta barken afdrages. På
Apothequen Spina Cervina, hwarest brukas en laxerande sirup deraf.

Med barcken kan man färga rödt och brunt, med bären gult.

Pyrola [uniflora] 334 är ganska rar utomlands och äfwen i de

södra orter af Swerige
;
dock berättades af några närwarande herrar,

at hon wäxer nog i Småland. Blomman lutar dels för regnwädret, at

thet ej må skiämma fructificationen, dels för det at stamina äro kor-

tare än pistillen. Blomman finner man wara mycket irregulair, i det

öfwer sombliga Petala ligger 3 a 4, öfwer andra allenast ett stamen.

Saxifraga [granulata] FL Sv. 330 — — — Det är artigt at se

på denna, då hon blommar, huru twå och twå stamina i sönder böja

sig tillsammans öfwer pistillen och gnugga mjölet af hwar andra, det

de continuera hwar sin dag, till dess alla warit framme, hwilket sker

derföre att pistillen är så kort — — —
Caltha Fl. Sv. 473. På Swenska kalfleka och i Upland mjölk-

roser. Denna wäxer i kärr och rännilar. — — — De gamle oeco-

nomici sade, at då hon blommade, gick koen i smörmossan, ty då

blef smöret gult, men det är sedermera utrönt, att koene ej äta caltha,

så att det således af en annan ordsak måste få den gula färgen. Hon
har ingen calyx, utan är en flos nudus. Hon har många stamina och

många pistiller; hörer derföre till Polyandria, Polygynia och är följ-

aktligen giftig. Somliga pläga ta blomknopparne af denna, innan de

slå ut och lägga in dem i saltlaka och sedan krama dem och praepa-

rera dem som capris, då de få en sådan smak; hwarföre ock Hollän-

darne kalla dem swenska capriser.

Oxalis [acetosella] Fl. Sv. 383. På Swenska Giökmat. Hon wäxer

alltid i buskar och i synnerhet i enbuskar, men aldrig på slätt fält.

Af dess blad kan man se, om det blir rägn eller klart wäder, ty då

de sloka ner, blir det solsken, men då de spärra ut, blir det rägn.

Bladen hafwa en angenäm syrlig smak, hwarföre hon ock på Apothe-

quen kallas Acetosella. De gamla hafwa kalladt henne Hallelujah. Ro-

ten består af fjäll och då hon rånnar, ger det till känna, att der är

acidum i jorden, ty allt rödt i regno vegetabili ger acidum tillkänna.

Blomman är alt öfwermåttan fin.

* Norsk benämning enligt Linnés Flora Suecica.
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Draha verna Fl. 5Ö7. (Råg- eller vårblomma). Då denna blommar,
sår Småländningen sin wåhrsäd. Då det mulnar vid dagg och rägn
lutar den sina blommor.

Osrnunda Lunmia FL gs4 [ = Botrychium Lunaria] . I denna ört

märckes det största konststycke i naturen, ty uti stjelken ligger tydeli-

gen at se beredelsen til nästa års växt, ja man kan se blomman med
dess fructification.

Ledtim palustre FL 332. Är en buske, som har en frän luckt.

Växer sällan längre uti söder än til Tyskland. Har specieusa blommor,
som sitta på en Corymbus. Folia sunt ferruginea, tomentosa. Capsula
primum erecta. Af denna destilleras en olja, som brukas at sätta lukt

på ryssläder, ty utom den får det aldrig den lukt. Venenata est planta.

Bönderna bruka denna i stället för humle, som väl förtar syran, men
caussatur horrendas cephalalgias.

Dentaria hidbifera FL 384. Om den planteras i trägårdar, upäts

den af löss. Om man vill hafva henne i blomma, skola bulbi plockas

bort, ty då hon bär bulbos, får hon ej frö.

Fritillaria Meleagris FL 283, kallad Damspelsblomster. Dess petala

har prickar, som äro lika pärlhönans. Nutat haec planta, ut eo melius

stigmata foecundentur,* hvilket synnerligen är på mästa våhrblomstren

och ej af tyngden, ty dess frukt är 3 ggr så tung och står uprät. Dess

patria äro pyrenaiske bärgen, annars fins den knapt växa vild i hela

Europa, men är på Kungsängen säkert kommen utur Upsala trägård.

Alopecurus pratensis fants för 30 år sedan allenast uti ett höm på
Kungsängen, men nu börjar den sprida ut sig öfver alt. Detta gräs bör

planteras, ty gräsmatken Phalcena calamitosa kan intet förtära detta

gräs. Då gräsmatken så illa huserade i Upsala, stod Kungsängen sig.

Är ett godt gräs för boskapen.

Lycli7iis viscaria [= Viscaria vidgarisj. Denna har naturen gifvit et

medel mot dess Fiender, neml. en sort tjära på stjelken, at ej myror

och andra Insecta aptera [vinglösa insekter] må komma up til blomman,

ty de fastna i tjäran.

Linncea borealis FL 362. Den fants först af Caspar Bauhinus på

Sweizerska bärgen i förra seculo och kallas af honom Campamda serpylb-

folia. Sedan fants hon i Norige af Kylling, som beskref henne uti Bar-

THOLiNi Acter och kallade henne Nummularia Norvegica. Änteligen fants

af Arch. Linn^us i Norrland på dess lappska resa, hvarest hela tracterna

af denna ha en angenäm luckt. Han tog henne med sig til Leiden tillika

med de öfriga Lappska arterna at utgifva dem i Flora Lappo7iica. Grono-

vius hade då nyligen fått henne från Sweiz, som förehöll sig at få be-

skrifva henne och nämna. Han gjorde henne til ett apart genus. Hon

differerar ifrån Cairipamda däruti, at hon intet har mjölksaft. Sedan är

hon funnen uti Canada af Kalm och uti Sibirien, så at hon är al-

männare, än förr trots, dock fins hon ej utom Sverige förr än uti Sweit^.

I Norrland brukas hon mot Ryn (Torrvärck) in- och externe. Til thee

är hon skön, men bladen böra först råstas.

* Denna växt har lutande topp, på det att märkena desto bättre må

kunna befruktas.
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Scleranthus annuus Fl. 577. Tragus, som var Profess. i Leipsig,

frågade, då han skulle säga namn på denna, en svensk student, hvilken

ej var botanicus. Han svarade: Knäfvelen vet, hvilket Professorn tog

för godt och gaf örten namn af Knävel. Holländarna, som skulle ef-

tertrycka detta, lemnade bort prickarna öfver ä och blef således Knavel.

Detta namn kunde ej Arch. lida, utan kallade hela genus Scleranthus.

Pteris aquilma Fl. g4o. Ormbunke. Kallas af de Catholske Jesus

Christus, emedan om man skär af dess rot, står liksom J. C. Dess rot

snedt afskuren repraesenterar en fläckt örn. Är ganska svår at utrota,

där hon vil växa, emedan dess rötter gå så djupt, at man hvarken med
plöjning eller bränning är god til at komma åt dem.

Achillea Millefolium Fl. 770. Denna exiterar massam safigumeam

[blodmassan], gjör feber, så at då man druckit thée på denna, går pul-

sen starckare. I Dalarna bruka de lägga denna på dricka i stället för

humle och lägga så hela fånget i brygden; men då bönderna dricka

af denna, bli de så galne, at de flyga hvar an i luven.

Nymphcea alba Fl. 4^0. Theophrastus, som lefde på Alexandri
M[agni] tid vid Nilströmmen, säger redan, at Nymphcea kryper ned om
nätterna. Fast det ej är vår Nymphcea där växer, utan N. Lotus, så

har likväl Arch. funnit, det vår gjör det samma, hvilket ingen på 2000

år observerat. Han drar sig hela quarteret ned under vatnet, hvilket

den gula ej gjör.

Cistus Helianthemum Fl. 4^2 [= Helianthemum vulgäre]. Spärrar ut

sina Stamina, då man rör vid dem med en nål, så framt det icke är

för sent på dagen, at det redan skedt af annan händelse. Detta har

även Loeselius observerat, men Archiatern har ännu ej sedt det. Är

dock vist.

Limosella aquatica, ab aliis Plantaginella. Fl. Sv. 5 ^^* Habet folia

involuta. Stamina per paria opposita. Corolla har på öfre sidan op-

stående hår, lika som Menya7ithes

,

fast icke så långa. Corolla är ock

aldeles regularis, men pistillen ligger mera åt enå sidan, och stamina

när intil Pistillen. I genom dessa märcken skal man se til, at man
kan determinera des ordo naturalis. Man vet eljest ingen nytta af

henne. Hon växer på stränder under vatnet och der som vatnet op-

flödat.

Ranunculus sceleratus Fl. Sv. 463 växte i vattupussar. Är ganska

skarp. De Gamle brukade at förge hvaran med denna. Man kan ock

bruka henne i stellet för Spansk fluga at draga blåsor i nacken. Tig-

gare lägga henne på benenen, at de måtte bli fulla med blåsor, på det

folcket måtte mena, at de äro surbenta.

Orchis latifolia Fl. Sv. 728 . . . Om man skall känna väl Orchi-

des, bör man uphemta dem med roten och se åt, om de hafva bulbos

testiculatos, h. e. runda klot, eller bulbos palmatos [handlika knölar], ty

deraf tages förnemsta nota specifica . . . Bönderna, som fara med
skråck, säga, at den ena palma är Jungfru Marie hand, men den andra

Fans hand, emedan de sedt, at då man kastar en Orchis med bulbis

palmatis i siön, så flyter den ena palma öfver och den andra ligger

under vattnet ständigt, hvilket kommer deraf, at den förra, som föder

stielcken i år, är lättare, såvida hon dageligen mister sin saft, och må-

ste följaktel. flyta öfverst; men den senare eller tyngre palma skall föda
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stielcken åt året, och är på den en pigg vid sielfva jordbrynet, hvaruti
redan små blad och blomman ligga aldeles färdiga til nästa år, så at
denna pigg är af samma beskaffenhet som Gemmae på träna. Och kan-
ske at uti denna pigg ännu sitter blommor och blad i miniatyr till an-
dra, tredje och herde året etc. i framtiden. Orchides äro biennes.

Ifieracium procmorsuin Fl. Sv. 636 /= Crepis prcemorsa/. Öpnar
sina blommor litet efter kl. 7 om morgonen och tilsluter dem om af-

tonen kl. 6, då ock stielcken något böjer sig och lika som krökes i

krum. Denna kan således tiena til visare på dessa timmar, neml. kl.

7 för midd. och kl. 6 efter midd. — Om man planterar Luteola i

en ring i sin Krydgård, kan man deraf hafva timmvisare hela dyg-
net om.*

Myosotis [Echinosperniumj Lappula Fl. Sv. 150 har ludna frön med
taggar och hullingar, at de bettre måtte fästa sig på djuren och genom
dem blifva kringspridda och utsådda.

Carex vesicaria Fl. Sv. 768, Lappskogräs, växer vid sidor af kärr

och på våta ängar. Lapparna, som måste vara i den aldra starckaste

kiöld, ständigt så godt som under bar himmel i sina öpna kojor och eljest

pä sina fälvägar, fast de inte hafva några strumpor, kunna dock berga sig

för vintrens grymhet medelst detta gräset, som står emot all kiöld och

är miukt och lent. Lapparne taga af denna starr bladen eller gräset,

torcka det samt gnugga och lägga i skona, hvilket värmer oförlikneliga

och är helt miukt. De bruka det gräset äfven om sommaren i skona,

at de eij må bli ömfotade, och at förtaga fotsvett.

Rhamfius Frangula Fl. Sv. 194 är förtreffelig til purgans, när löf-

ven torckas och decocten drickes, ja hon slår aldrig felt, och går op

i godhet intill Rhabarbern. Borde derföre mera allmänt nyttias . . . och

kan af fattigt folk lätt fås. — Detta träd har inga gemmas, och är un-

derligit, huru det kan utstå våra vintrar, emedan det eij kan bevara

nästa års löf som andra trän inom bemälta gemmas.

Gentiana at7iarella Fl. Sv. 203 kallas af tyskarne siirge et anihula,

tag din säng och gack^ emedan hon är förtreffelig at curera fråssan och

förtaga syra ur kroppen med sin skarphet. Brukas mycket af bönder

mot fråssan.

På Husby blef Välborne Herr Archiatren och samteliga Herrar

Auditores inbudna til middagsmåltid af Theologie Doctoren och Profes-

soren Högvärde Herr Laur. HydrÉn, hvarest alla, som varit Välborne

Herr Archiatern följaktige, blefvo på det besta undfägnade och tracte-

rade. Efter aflagd ödmiuk taksäjelse för en så oförtöfvad frikostighet

och mer än angenäm välfägnad, skyndade man sig hemåt til staden. Väl-

borne Herr Archiatern, som på hela vägen, med förundransvärd oför-

trutenhet och tålamod, altid emellan lectionerna examinerat de mindre

för sig komna auditores om de mötande och redan upviste örter, con-

tinuerade nu äfven under hela hemvägen med samma arbete, och på

de nästliggande backar inskärptes i Auditorernas minne ganska många

örter.

* I Ftora Svecica angifves om Reseda luteota, att dess krökta stjelkspets

oupphörligt, äfven om natten, följer solens gang.
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Bilaga XIX.

LINNÉS lärjungar.

a) Utlänningar.

Siffrorna efter namnen angifva åren, då undervisningen begagna-

des. En * framför namnet utmärker deltagande i privatissime kolle-

gier å Hammarby. ^

Norrmän:

Anker, Peder, 1764. E. 1749, d. 1824. Slutligen norsk stats-

minister.

Ascanius, Peder, 1769. F. 1723, d. 1803. Zoologiae & Mi-

neralogiae professor i Köpenhamn.
*Borchgrevink, Janus Finne, 1766. F. 1736, d. 1819. Sogne-

praest i Norderhof, Ringerige. Antagligen son till en Öfverstigare vid

Röraas grufvor, hvilkens bekantskap Linn^us gjorde under Dalaresan.

För »Archiaterns ufortrödne Fliid og Besvasr med at undervise» sände

han i bref d. 1767 »600 Daler Kobbermyndt, som jag underdaa-
nigst beder maatte tages til gode i Betragtning af mine ringe Om-
stasndigheter og Uformuenhed til at kunde afiaegge Dem efter For-

tieneste». (Linnes brefsaml. i Linn. Socis bibliotek).

Hagerup, Filer (Hilarius), 1762. F. 1736, d, 1795. Slutli-

gen amtman i Finmarken och etatsråd.

*Tislef, Johannes, 1771. Namnet skrifves i ett bref från Gun-
NERUS (d. I772) TiESLEV.

*Tonning, Henrik, 1766—68. F. 1732. Disputerade 1768
under Linné och dedicerade sin afhandling till Kronprinsessan Sophia
Magdalena, hvarför denna »är så nådig och intresserar sig för honom».
Detta medförde befrielse från promotionsafgifterna, då han s. å. blef

Medicinae Doctor. ^ Blef sedan praktiserande läkare i Köpenhamn,
men dog (1796) som »Taxadeur ved Toldboden» i Trondhjem.

* Rörande årtalen, då de vistats i Upsala eller på Hammarby äro upp-

gifterna mycket växlande, och särskildt liafva af Linné uppgjorda förteck-

ningar på Hammarby-lärjungarna visat sig vara mycket otillförlitliga. De
ändringar, som här företagits, stödja sig på officiella handlingar, bref, sam-

tida tidningsuppgifter o. s. v.

^ Bref till Linné från B. Ferner d. ^'‘/g 1768.
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*Vahl, Martin, 1769— 74, hvaraf tvenne somrar å Hammarby.
F. i Bergen 1749, d, 1804. Först demonstrator vid botaniska träd-

gården i Köpenhamn, sedan titulär professor därstädes och utgifvare

af planschverket Flora Danica.

VVellemsen, Gert von der Lith, 1754. F. 1738.
Wellemsen, Wellem Friedrich Kölner, 1754. F. 1740, d.

1792. Etatsråd och president i Kristiania.

Danskar:

Berger, Johan Wilhelm von, 1776. F. 1754, d. 1779. Can-
didatus medicinae.

*Eding, Peter Wilhelm, 1771. F. 1746.
*Fabricius, Johan Christian, 1762—64. F. i Slesvig 1745,

d. 1808. Först e. o. professor i Köpenhamn, sedan ordinarie i Kiel.

Af flera har han ansetts som den mest begåfvade af Linnes lärjungar,

och han vann ock dennes högaktning och vänskap, hvarom talrika,

dem emellan växlade bref bära vittne. Särskildt som entomolog erhöll

han mycket stort anseende. Enligt hans egen utsago var det Linnes
undervisning, som öppnade hans ögon för det vacklande och fam-

lande i dåvarande insekt-systematik; de i Philosophia hotanica uttalade

principerna för vetenskaplig undersökning, beskrifning och systemati-

serande blefvo i allt väsentligt accepterade i Fabricii epokgörande

arbete: Philosophia entomologica. Jfr del. II s. 13 — 14.

Hagen, Mathias, 1760—62. D. 1802, 63 år gammal. Inne-

hade »Kong Salomons apotek» i Köpenhamn 1764— 1802.

Holm, Jörgen Tyge. F. 1726. Erhöll, trots Köpenhamns teo-

logiska fakultets enhälliga protest, kungligt understöd för att under ett

år (1751) afhöra Linnés föreläsningar samt hemreste (enligt dennes

vitsord) *med utsigt att blifwa en heder för sitt fädernesland». Erhöll

1754 nytt stipendium för resa till Upsala, där han under stort eko-

nomiskt betryck studerade ytterligare 3 år. Examinerades pro gradu

1757 och »approberades för sin besynnerliga capacitet uti alla partibus

Medicinse». ^ Disputerade under Linne och promoverades till doktor

s. å. Blef 1759 professor vid naturaliekabinettet i Charlottenburg

(Köpenhamn), men afled samma år. Linné ansåg honom vara en af

sina bästa disciplar.

Horrebow, Peder, 1776. F. 1756, studiosus med. 1770, död i

Paris 1778.

Kcenig, Johan Gerhard. F. 1728, d. 1785. Efter att flere-

städes hafva tjänstgjort på apotek, kom han 1757 tid Upsala för att

studera medicin, men fick genom Linnés undervisning så stor lust för

botaniska studier, att han däråt ägnade sin återstående lefnad. Åren

1764-65 undersökte han Island, hvarunder han upptäckte den lilla

växt, som LinnÉ benämnde Kcenigia islandica. Blef därefter ända till

sin död läkare vid danska missionen i Tranquebar, företog vidsträckta

resor och utgaf flera förtjänstfulla afhandlingar. Han »arbetar», skrif-

ver Linné, »som en karl af första rangen i Botaniquen» och »har

* Med. Fak:s prot. "A i 757 >



9

giort sig med Capska och Tranquebariska nya och obscura växter

odödelig». (Bref till J. O. Hagström och J. A. Murray 24/4 1774).

Mangor, Christian Elovius, 1760—62. F. 1739, d. 1801.

Stadsfysikus i Köpenhamn; framstående och energisk läkare.

Moltke, Friderik Ludvig, 176/). F. 1745, d. 1824. Grefve,

slutligen geheimeråd.

ROTTB0LL, Christian Friis. F. 1727, d. 1797. Reste, sedan

han 1756 blifvit professor medicinae designatus i Köpenhamn, till Linne.

Blef sedan ordinarie professor 1776, etatsråd 1779, konferensråd 1784.

*ZoEGA, Johan. 1762— 4. F. i Slesvig 1742, d. 1788. Efter

återkomsten från Upsala blef han demonstrator vid Köpenhamns bota-

niska trädgård, men slutade som etatsråd och finansdeputerad. Hvilket

värde Linné satte på honom, framgår af att han gaf ett nytt växt-

släkte namnet Zoegea; så ock af hans yttrande: »kommer Fabricius

med en insect eller Zoega med en mossa till mig, så tager jag hatten

af mig och säger: 'Waren I mina lärare!’»

Tyskar:

*Beckmann, Johann, 1765. F. 1739, d. 18 ii. Slutligen pro-

fessor i Göttingen.

*Giseke, Paul Dietrich, se del. II s. 21.

Gruno, Isaac (från Hamburg), 1776—-77. F. 1756, d. 1783.

Med. doktor.

Leppertin, doktor (enl. Stöver / p. 34^).

*Meyer, Johan Karl Friedrich, 1764 (eller 1766). F. 1739,
d. 1811. Sedan hofapotekare i Stettin; framstående kemist.

Nathorst, Theophil Erdmann, 1755—56, hvilket senare år han

disputerade under Linné. F. 1734, d. 1804. Läkare i Stockholm.

*ScHREBER, Johan Christian Daniel; se del. II s. 19.

Schweizare :

Ehrhart, Friedrich; se del. II s. 23.

Valltravers, Johann Rodolph von, 1760—61; guvernör för

baronerna Demidoff. F. 1723.

Engelsman:

Rotheram, John; se del. II s. 22.

Holländare:

*Burman, Nicolaus Laurent, 1760. F. 1734, d. 1793. Slutligen

professor i Amsterdam. Son till Linnh^i vän och gynnare Johan Bur-
man; till gammal tacksamhetsskulds afbetalande fick han bostad och

behandlades som en son i Linneiska huset. Linné var ock mycket
belåten med hans framsteg och förklarade: »han är så skarpsinnig som
någon annan af de lärjungar, som jag haft.»

Fransman:

Missa, Henri; se del. II s, 116.
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Italienare:

. Manie, 175^- ’>'> Qui pnlchras dabit obseivatiories de Polypis... Dis-
positio horum, quam mihi obhdit in Msc., egregia est; imprimenda Vmina:.^

(Eref från Linné till Eäck "^^2 ^ 758 .)

Ryssar:

*Aphonin, Math^us, 1761—69. Född i Moskwa 1740, dispu-

terade under Linnés prsesidium 1766 och undergick d. 4
/^ 1769

»examen publicum i Naturalhistorien, Oeconomien, Mineralogien, Me-
tallurgien och Chemien» (Cons. maj. prot.). Blef efter hemkomsten
professor i Moskwa.

Demedoros, tillhörande en »angesehne, sehr begiiterte Russische

Familie», hvilken (liksom nästföljande) gaf Linné »mehrere wohlthätige

Beweise seiner Ergebenheit». Omtalas af Stöver I p. ji; var antag-

ligen samtidig med Demidoffarne och deras guvernör och således en

af de '>'>Ruthe?ii 5 nobiles-», som omtalas af Linné i bref till Bäck
i 760.

Demidoff, 1760—61. Trenne bröder, af hvilka en med namnet
Paul, en annan GrÉgorey. Den förstnämnde anlade sedan i Moskwa
ett naturalhistoriskt museum och botanisk trädgård. Se del. II s. 13.

Hoppius, Christian Emanuel, 1757—62. F. 1736.

Hornborg, Bogislaus, 1757, då han disputerade.

*Hornborg, Henrik. F. 1745, inskrifven i Med. fakult. 1768.

^Hornborg, Johan, 1768—^74, hvilket sistnämnda år han under

Linnés praesidium disputerade.’^ F. 1750, inskrifven i Med. fakult. 1768.

Karamyschew, Alexander, 1761— 67. F. 1 744 vid koppar- och

järnbergverken Turinskoi-Savod i Sibirien. Blef af Vetenskapsakademien

i Stockholm antagen till »ämnessven», disputerade under Linné 1766

och examinerades 1767 »i de till Höglofl. BergsCollegii göromål

erforderliga Philosophiska wetenskaper», neml. Latin, Geometri, Fysik,

Kemi, Metallurgi och Proberkonst. (Cons. acad. prot. ^3/^ 1767.)

Se för öfrigt del. II s. 17.

Lepechin, Ivan. Sedan direktor för botaniska trädgården i Pe-

tersburg.

Wiborgare:

Lado, Christian. Ankom 1760, disputerade under Linné 1763,

promoverades till med. doktor 1765.

Afrikanare:

Logie, Fredrik, 1756—58. F. 1739. Son af svenske konsuln i

Algier G. Logie. Antogs till Vet. Akad:s ämnessven d. ^ 754 -

Företog efter hemkomsten resor och samlade naturalier kring Gibraltar

’ Hornborgarne uppgifva sig själfva vara än Wiborgenses, än Pe-

tropolitani.



samt i Algier och Marocco. Troligen var det från honom, som Linné
fick den sändning, hvarom han i bref till Bäck d. 1764 skrifver:

»jag har nyligen fått 700 vackra inseeter från Barbariet, som satt mig
nog möda, men angenäm; få hafwa här fått plåcka inseeter.» Gick i

Engelska Ostindiska kompaniets tjänst, men fartyget, hvarrned han 1768
afreste, försvann spårlöst.

Amerikanare:

*Kuhn, Adam, 1761—65. F. 1741, d. 1817. »Aldrig hade
förr någon American warit här.» Blef sedan professor i Philadelphia.

b) Mera framstående, i det föregående ej omtalade

svenskar och finnar.

Den redogörelse, som i det följande lämnas, gör icke anspråk på
någon fiillständighet. Tvärtom kunde — och måhända borde — ännu

flera namn nämnas, men de här anförda torde vara tillräckligt många
för att gifva en föreställning om, hvilka dugande män vid Upsala uni-

versitet utbildades under Linnés ledning.

De inom parentes efter namnen anförda siffrorna angifva födelse-

och dödsåren.

Afzelius, Adam (1750— 1837). E. o. professor i Materia medica

i Upsala. Mest känd genom sina naturvetenskapliga forskningar i Sierra

Leone 1792—g6 och utgifvandet af Egenhändiga anteckningar 4/" Carl
Linn^us om sig sjelf (Ups. 1823).

Afzelius, Johan (1753— 1837). Chemiae och mineralogiae pro-

fessor i Upsala.

Bergman, Torbern (1735 — 1784.) Professor i Upsala, frejdad

kemist, äfven författare af åtskilliga naturalhistoriska skrifter.

Bjerkander, Clas (1735— 1795). Komminister i Götened, se-

dan kyrkoherde i Grefbäck. En ovanligt flitig och skarpsynt naturfor-

skare; som komminister invald i Vetenskapsakademien, i hvars hand-

lingar han offentliggjort 49 afhandlingar.

BjerchÉn, Pehr (adlad af BjerkÉn) (173 i— 1774). Framstående

läkare. Hans lifliga önskan att få företaga en färd till något ej un-

dersökt land gick ej i fullbordan, fastän hans vän Löfling försäkrar,

att »Linn^us felar ej att skaffa dig land att undersöka». Under ett

vistande i London 1758—59 skaffade han Linné till dennes stora glädje

flera lefvande djur, bland andra en orang utang (»hiskeligen äfter-

längtad att se; kiära, lätt mig ej wänta på honom, ty hwar minut är

mig en plåga») och guldfiskar (»så skall jag en gång få se dem, som
jag all min dag önskat, aldrig hoppats! Gud gifwe jag hade dem lef-

wande i orangeriet en gångl»)^

Blom, Carl Magnus (1737— 1815). Provinsialläkare i Hedemora
distrikt; har författat en mängd skrifter af medicinskt, ekonomiskt och

naturalhistoriskt innehåll, hvaribland (1786) beskrifning på Ornäsbjörken.

Bref från Linné d. 1759.
1



Casström, Samuel Niklas (i 763— 1827). Kommerseråd. Ifrig na-
turforskare; testamenterade sina betydande samlingar till Vetenskaps-
akademien.

Dalberg, Nils (i 736— 1820). Förste lifmedikus och bergsråd, fram-
stående läkare. Efter honom och hans kusin öfverste C. G. Dalberg
(se del. II s. 51) uppkallade Linné släktet Dalbergia.

Dubb, Pehr (1750— 1834). Öfverfältläkare, Första Amiralitetsme-

dikus i Göteborg.

Fagr^us, Jonas Theodor (1729— 1797). Blef filosofie magi-
ster i Lund 1751, men började 1756, understödd och därtill uppmanad
af Jonas Alströmer, att i Upsala idka naturalhistoriska och medicin-

ska studier och detta med den framgång, att Linné förklarade, att

»ingen af alla, som studerat i Upsala medicinen i min tid, har haft

starkare hufvud och acumen ingenii än Dr. Fagr^us». Stadsfysikus i

Alingsås 1759 och s. å. af Linne uppförd på andra förslagsrummet till

den lediga prosektorssysslan, »såsom en fast och stadgad Medicus i de

fiästa delar af Medicinen, och är dessutom underbögd med fasta aca-

demiska studier; men huru wida han det åstundar äller will emottaga,

wet jag icke» (Med. Fak:s protok.). — Har författat åtskilligt, och mera
hade han nog producerat, om ej en eldsvåda 1779 förstört åtskilliga,

ännu ej utgifna afhandlingar. — Linne beskref honom till ära det nya
växtslägtet Fagrcea.

Ferber, Johan Jacob (1743-— 1790), son af den del. I s. 273 om-
talade Johan Eberhard F. Företog vidsträckta resar för studier vid uni-

versitet och bergverk; blef först professor i Mitau och sedan i Petersburg.

Afsade sig dock snart sistnämnda plats, företog ytterligare resor och ut-

nämndes af konungen i Preussen till Öfverbergsråd, men dog kort där-

efter i Bern. Har författat en mängd vetenskapliga skrifter, hvaribland

en »Blomster-Almanach för Carlscronas klimat».

Fornander, Anders Niclas (1715

—

1794)- Ansedd läkare i

Stockholm. Undersökte på L:s uppmaning lefnadsförhållandena hos

Oenanthe Phellandrium och dess parasit Cucubis Phellandrii, hvilken L. på
grund häraf antog vara orsaken till sjukdomen stäkra hos hästar.

Gyllenhaal, Leonard (1752— 1840). Major; framstående en-

tomolog.

Hallman, Johan Gustaf (1726

—

1797). Lifmedikus och asses-

sor i Collegium medicum. Företog, därtill af Linné rekommenderad,

1749 på uppdrag af kommersekollegium en 7-årig utländsk resa för att

inhämta upplysningar om mullbärsträds plantering till föda åt silkesma-

skar och anlade efter hemkomsten stora plantager deraf å Ladugårdslan-

det vid Stockholm.

Haartman, Johan Johansson (
i 725— 1787). Rekommenderas af

Linné, såsom den där »har en wacker och genomärlig siäl; är tystlå-

ten, trogen, tacksam och beständig», att 1752 medfölja Tessin på en

resa genom Södermanland och Västergötland, hvarunder vackra natu-

ralie-samlingar gjordes. Vistades sedan en tid på Åkerö för att jämte

Bergius ordna Tessins mineralsamlingar och utgaf därunder Herr Ar-

chiater?ts och Riddarc7is Dr. Caroli Linncei mdelmng i Svenska Örte Riket

(Stockh. 1753, andra uppl. Westerås I 777 )- Sökte 1759 provinsialläkar-

platsen i Åbo; för utnämningen hade han förnämligast att tacka Linné,
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som t. o. m. anropade drottningen om hennes förord. »Hielper intet

det, så är Gud emot honom, och då hielper ingen ting utan patience».

Och det hjälpte! (Bref från Linné til Bäck den ®/io
'

7n ^ 753 )-

Blef slutligen professor i medicin vid Åbo universitet.

Hagström, Anders Johan (adlad Hagströmer) (1753—1830).
Professor vid Carolinska institutet. Generaldirektör; framstående läkare

och medicinsk författare.

Hall, Birger Martin (1741— 1814). Provinsialläkare i Västman-
land; den ende af Linnés lärjungar, som egnade sig åt svamparnas
studium.

Hallenberg, Jonas (1748— 1834). Kansliråd, rikshistoriograf

;

ägde goda botaniska kunskaper.

Hedin, Sven Anders (1750— 1821). Först tjänstgörande hoflä-

kare, sedan provinsialläkare i Svartsjö och Drottningholm, slutligen me-

dicinalråd. Kom såsom kurator för Smålands nation i närmare berö-

ring med Linné, som visade honom stor välvilja. Sin vördnad och

tacksamhet lade han på flerfaldigt sätt i dagen; så t. ex. genom sin

1784 utgifna disputation: Quid Limueo pairi debeat medicina^ dels genom
den af honom föranstaltade minnesfesten i Växjö 1807 till firande af

hundraårsdagen af Linnés födelse, dels ock förnämligast genom sitt bio-

grafiska arbete: Minne af von Linné Fader och Son (Stockh. 1808),

hvilket, med alla dess fel och brister, dock innehåller åtskilliga värde-

fulla uppgifter, och som vittnar om en entusiastisk beundran för läraren

och välgöraren. Hedin är ock den egentlige upphofsmannen till den af

Kungl. Maj:t fastställda uniform för Collegii medici ledamöter och civila

läkarkåren »med Linncea som brodure», ty »Linn^i blomma och Linn^i
namn skola aldrig värdigare bibehållas »(!). Linnaean har ock därför

betecknats som »Hygejas blomma med mandellukten» (J. A. Wadman).

Hellenius, Carl Niklas (adlad von Hellens) (1745— 1820), så-

tillvida den siste af Linnes lärjungar, som den af honom utgifna dis-

putationen Hypericum (den
^

7n *77^) är den sista, på hvars titelblad

Linné står såsom prseses, ehuru han vid dess ventilerande ej själf förmådde

intaga katedern, utan måste öfverlämna detta åt sonen. Professor i

ekonomi oeh naturalhistoria i Åbo.

Hoffberg, Carl Fredrik (1729— 1790). Hofmedicus, författare

till den på sin tid mycket använda Anvisning till Naturens kännedom.

Första delen om Växtriket (i:sta uppl. 1768, 2:dra 1784, 3:dje 1793).

Hoffman, Anton (1739— 1782). Förste lifmedikus och vice pras-

ses i Collegium medicum.

Hollsten, Jonas (1717— 1789). Kontraktsprost i Luleå, L. W. A.

Jfr del. Is. II 9.

Holmberger, Pehr (1745— 1807). Prost och kyrkoherde i S. Wi;
botanisk författare.

JÖRLiN, Engelbert (i 733— 1810). Docent i naturalhistoria i Lund,

sedan rektor vid trivialskolan i Göteborg; har utgifvit flera skrifter af

botaniskt och ekonomiskt innehåll, bland hvilka särskildt beaktansvärd

är den, som gifvit upphof till odling af Alsikeklöfver ifFrifolium hybri-

dum) såsom foderväxt.
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Ljungh, Sven Ingemar (1757— 1828). Kronofogde i Småland.

Framstående naturforskare; ledamot af Vetenskapsakademien och flera

andra lärda samfund. »Egde ett bland de största bibliotek och de ri-

kaste samlingar, som tillhört någon enskild person i Sverige.» (Biogr.

Lex, ny följd VI p. 252).

Martin, Roland, (1726 — 1788). Anatomie professor i Stockholm,
framstående lärare och flitig vetenskaplig författare.

Montin, Lars (1723— 1785). Bekom genom Linnés bemedling

1749 understöd för en färd till Lule lappmark och angränsande delar

af Norge, hvarifrån han medförde till Upsala rika samlingar af både
pressade och lefvande växter. Provinsialmedikus i Halland, hvilket land-

skap han under sina vidsträckta ämbetsresor flitigt undersökte.

Odhelius, Johan Lorens (1737— 1816). Medicinalråd, mycket
framstående läkare och medicinsk författare.

Samzelius, Abraham (1723— 1773). Först skollärare i Örebro,

sedan kyrkoherde i Snaflunda; författare till Blomster-Krants af de all-

männaste och märkwärdigaste uti Neriket befi7itliga wäxtet hopflätader (Öre-

bro 1760), en på sin tid mycket använd vägledning för nybörjare, fö-

reträdesvis skolungdom, och försedd med imprimatur af Carl Linn^us.
ScHEiDENBURG, Daniel, f. på 1720-talet. — Sedan holländarne

förhindrat Kählers resa till Goda-hopps-udden, bemödade sig Linné
ändock att få en af sina lärjungar ditsänd och fäste dervid goda för-

hoppningar vid Scheidenburg, hvilken han därför förskaffade det Nes-

seliska stipendiet. Hans morbror var bosatt där nere och han hade

»lust att våga dessa pgr [stipendiet] och sin egen pels». »Jag ser ej»,

skrifver Linné till Tessin 7io ^ 753 »
Holländarne kunna neka ho-

nom att besöka sin morbroder och i Cap. b. sp. taga gräs på marken,

flugor, som flyga kring öronen, och musslor, som upwräkas på stran-

den.» Denna reseplan blef dock ej realiserad, utan Sch. antog följande

år platsen som legationspredikant i Madrid, där han kvardröjde åtmin-

stone till 1767 och gjorde därunder en del naturalhistoriska samlingar.

Återkom sinnesrubbad till fäderneslandet.

ScHULZ, David (adlad von Schulzenheim) (1732— 1823). Ko-

nungens förste arkiater och ordförande i Sundhets-kollegium
;
författare i

flera ämnen.

Swederus, Nils Samuel (1751— 1833). Kungl. hofpredikant,

prost och kyrkoherde i Näsby (Västmanland); nitisk entomolog.

Tidström, Andreas Philip (1723— 1779). Ägnade sig företrä-

desvis åt mineralogien, hvarför han efter rekommendation af Linné

1753 fick på Tessins bekostnad företaga en resa till bergslagerna, hvar-

ifrån han hemkom med en samling, »rik af stuffer och dyr af utvalda

och utsökta stenar». Åtta veckors och öfver 100 mils färd jämte l a

2 extra hästar för samlingarnes forslande hade ej kostat mera än »300

dir kopparmynt, kanske en daler mer eller mindre, så att man kan ej

få många, som göra en dylik resa för lika». Detta berodde därpå, att

»Magistern är nykter, populaire, aktsam och [har] lärt att hushålla från

barndomen, med ett ord en beskedelig westgöte» (Bref till Tessin ^*/io

^753)' — Det utmärkta sätt, hvarpå han fullgjort detta uppdrag, gjorde,

att han följande år för drottningens räkning fick företaga en dylik resa
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till Värmland, Västmanland, Dalarna o. s. v., för att — såsom den af

Linné lämnade instruktionen föreskref — »der samla tjenliga Cabinet-

stycken i rena och snygga stuffer af alla de åtskilliga malmer, druser,

gyttringar, fossilier, bergarter och synnerligen stenarter». I medlet af

oktober återkom han till Upsala »med hela sin grufwa; nog har han

stenar för ett par hundrade d-aler» (Bref till Bäck
*°/io

^ 754 )' — Kvar-

stannade till sin död i Upsala såsom kemie adjunkt.

Westring, Johan Peter (1753— 1833). Läkare i Norrköping,

flitig medicinsk och naturhistorisk författare, mest känd genom sina un-

dersökningar öfver svenska lafarters färgämnen.

WiNBOM, Johan (1746— 1826). Domprost och teologie profes-

sor primarius i Upsala.

WoLLiN, Christian (1730 — 1798). Professor i kemi vid Lunds
universitet.

WÅHLiN, Anders Magnus (1731— 1797). Provinsialmedikus i

Jönköping; framstående läkare, författare af en Flora Junecopensis. Ut-

sågs 1755 af Linné att med ett af Riksens Ständer beviljadt anslag fö-

retaga en resa till Lapplands undersökning, hvilken resa dock ej kom
till utförande.

Ödman, Samuel (1750—-1829). Blef såsom komminister på
Ingarön i Roslagen vald till ledamot af Vetenskapsakademien, slutligen

teologie professor i Upsala. Polyhistor, författare af en mängd arbe-

ten, hvaribland flera värdefulla af naturalhistoriskt innehåll.
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Bilaga XX.

Beskrifning på et Americanskt Diur, som Hans Kongelige

Höghet gifvit til undersökning. Upstäld af CARL LINN/EUS.

(Ur Vetenskapsakademiens Handlingar 1747.)

Ibland andre många öfvertygande prof af Hans Kongl. Höghets,

vår allernådigste Arf-Furstes höga nit, för nyttige vetenskapers upkomst
och tilväxt ibland Svea barn, är ock det, at Han för et par år sedan

förärade mig ett helt Museum af Indianiske diur, och sedermera för et

hälft år sedan gaf mig et sälsynt fyrfotat diur,^ med befalning at det

undersöka, beskrifva och allmänt giöra, hvilket jag til underdånigt följe

har giordt, och nu har den äran til Kongl. Academien öfverlämna.
2

Naturen.

Lukten är märkvärdig på detta diur, som naturen gifvit et långt

snyte, at den må färdigare vara det til tienst. Denna Siupp var al-

deles blind, men genom sin goda luckt hade han nästan samma väg-

ledare, som en annor af de bästa ögon; så at om någon såckerbakelse

eller såcker låg på bordet, i skåpet eller något annat högt rum för-

borgat, var han der straxt och hölt til godo. Om någon studerande

kom in, som hade Russin och Mandel hos sig var han straxt i fickan,

giorde egendomen disputerlig, och med våld utpantade densamma.

Om någon kom med mat, mötte han straxt densamma ledd af näsan.

Hörslen var nog svag, hvilket lärer komma af hans små öron,

som mindre kunna emottaga luftens darrande, och skulle man ropa

rätt hårdt, at diuret det höra måtte. Det är naturens vana, at hvad

uti ett fattas, med en annan förmån betala.

Smaken gifver oss vid handen detta diurets besynnerliga mat och

diet. Det åt mäst hvad som föreföll; bröd, kött, gröt, soppor, kräfve-

tor och ben besynnerl. af foglar, dem han söndertuggade som kött;

men hans delikatesse var ägg, mandlar, russin, såckerbakelser, såcker

^ Tvättbjörnen eller sjubben, af Linné vanligen benänid »sjupp» eller

»indianisk björn».

* Redogörelsen om djurets vetenskapliga namn, fädernesland och yttre

delar utelämnas såsom för andra än zoologer af mindre intresse.
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och hvarjehanda slags frukt, såsom äpplen, päron, kirsbär, lingon,

smultron &c.
;
deremot förkastade han alt det, som hade ättika på sig,

samt surkål och fisk, den han hvarken rå eller kokad ville gierna

smaka.

Sofvetiden för detta diur var emellan kl. 1 2 om natten til kl, 1

2

om dagen, deräst icke det var hungrigt eller blef upväckt; altså sof

det, när som natt var, uti des fädernesland, och icke antog modet ef-

ter den ort, det vistades på, eller den lag Solen hoiiom här föreskref.

Eftermiddagen gick vår Amerikanske Biörn utur sin koja och solade

sig, lekte eller förnögde sig; men ifrån kl. 6 til 12 om natten spas-

serade merendels continuerligen,^ fastän det var mörkt, regn och oväder.

Han låg gierna på buken med uträkte ben, och sällan på sidorna,

emedan hans bröst var nog flatt, och icke hopkrammat, som på de

mästa andra diuren; men var det kalt, drog han tilsammans kropp och

fötter med ryggen upåt, och hufvudet under bröstet, at han med ande-

drägten kunde värma magen.
Känsla hade denna Biörn så god, som något kreatur, så at hvad

som kastades för honom, ehuru han föga såg, viste han det mycket
väl at igensöka, dermed at han klappade jorden, och med sine miuka
händer igensökte de minsta smulor. Kastade man för honom en to-

bakspipa, fägnade han sig åt det runda, och förnögde sig at rulla det

hela timmarne emellan händerna. Äfven så rullade han gierna maten
emellan händerna, förrän han åt honom, och då han förde des mat i

munnen, tog han den icke med en hand som en Apa, utan sittiande

på stussen med bägge händerna förde maten til munnen.
Vatn älskade han mycket, och hvad hälst, som han fick til mats,

doppade han i vatnet, sittandes på två fötter jämte vatnskålen, och un-

der det han tuggade, hölt han med händerna maten neder i vattnet;

eller deräst det låg på botnen i vatnet, upsökte han det minsta helt

färdigt med händerna.

Dricka brukade han mycke litet, och då han dricka skulle, söp

han med munnen, men intet läppiade, och om kärlet var litet, at

han icke kunde horizontelt utlägga munnen i vatnet, var honom nä-

stan omöjeligit at dricka, ty hans spetsiga nos steg neder i vatnet, och

således förhindrade honom. All supesmat åt han med händerna, dem
han giorde iholige som en skied, och dermed söp med bägge hän-

derna helt fort, liksom han skulle draga et rep utur vatnet i munnen.
Gången hans var aldeles, som en biörn; ty han gick och val-

kade på hälarne, med sina långa lår, och ifrån hvarandra utvidgade

ben, med krokug rygg och lutande hufvud; ja, när han märkte något,

som föll honom behageligit genom lukten, kunde han gå långa stycket

på två ben, upprättad som en biörn.

Klufva var honom ingen svårighet upför trä eller plank, på bord

och sängar, och upför benen på folk, men då han skulle åter neder,

måste han altid med svansen nederåt baklänges. Så snart någon kom,
klef han upp, och ransakade alla fickor värre än någon besökare, i

hvilka han nedträdde den ena handen, och om han fandt något con-

trabande, sådant neml. som dugde äta, var det straxt confiscabelt.

Det var då knapt möjeligit, at få honom ur fickan, vid hvilken han

hölt sig fast, och protesterade med bannor, hot och svårt mumlande,

Linné, Bilngor /1, 2
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och om han icke fick sin vilja fram, bet han och var elak. Uti sin

födsle-ort, har Skaparen giordt honom at vara besökare på foglebon
der han klyfver upp i alla trän, ransakar med händren alla hål, och
där han finner ägg, äro de hans.

Ägg och foglar lärer altså vara hans förnämsta spis hemma hos
sitt; ty när man lade ägg för honom, såg man med hvad nöje han
tog det, rullade det emellan händerna, utan at brytat, bet et litet hål

på sidan, och derigenom utläppiade altsammans. Äfvenså, deräst

höns kom honom förnär, tog han dem fatt, bet sönder hufvudet, och
utsög all bloden, det andra brydde han sig mycket litet om; men be-

synnerligen måste jag med min skada märka, at Påfåglar smakade ho-

nom väl, hvilkas prakt och fägring funno ingen nåd för hans smak.

Lefnadsarten hans var at få ligga i Solen; men icke gierna satt

han innesluten uti något litet rum. Han blef familier, lät bekante

klappa och leka med sig, hälst om de hade russin at inställa sig med,
och allenast de ville icke lyfta honom eller bära honom, det han

omöjeligen tåla kunde. Han umgicks med barn och hundar förtroli-

gen, och var tämmeligen snygg, hafvandes sitt vissa ställe afsides, der

han afbördade sig sin vätska och orenlighet.

Sinnelaget hans var, at vara envis, och det i högsta grad; så at,

då han leddes med tåg, kunde han på intet sätt tåla, at man drog på
tåget, utan lade han sig då straxt ned til jorden, utspärrandes och

motspännandes med armar och fötter, viljandes ingalunda gå med påck,

men väl med godo, och då man ville taga honom, försvarte han sig

med tänder och klor, och mumlade som en biörn. Då han en gång

blef ond på någon, var nästan omöjeligit, at komma i hans gunst e. g.

Då han först kom, råkade han Trägårdsmästaren, begynte derföre

klyfva upåt benen i tanka at besöka honom; men som Trägårdsmä-

staren ei förstod hans ändamål, ristade han honom hastigt ifrån sig,

blifvandes rädd. Häraf fattade Siupp et oförsonligit hat til honom, så

at sedermera, hvar gång Siupp kunde märka Trägårdsmästarens lukt,

begynte han at låta som en fiskmås, hvilket var et teckn, at Siupp

var högeligen förtörnad. Eljest omgicks han med bekante barn och

hundar förtroligen, liggandes på ryggen, tilstädiande, at de honom un-

dertiden nog luggade, utan at stickna leken; men på slutet, då de

voro trötte, blef han mästare och envis som en Skiärslipare, hängde

efter och förfölgde dem. Detta Siupps envisa sinne var nog förtretel.

dermed, at när han kom in i någon kammar, skåp eller ficka, kunde

han intet fås derifrån, eller om han fick en höna, kunde man hvarken

med låckande eller slag få honom ifrån rofvet; ty fast man tog honom

i stierten och lyfte up honom, som var för honom det ledsammaste,

spärrade han väl ut med fotterna efter vanligheten, men släpte ändå

intet rofvet med munnen; intil des man fann på hans kuse, och för

hvilken han var pultron, det var svinborst, som han omöjeligen tåla

kunde. Jag vet intet hvad för slags Svin tukta honom i America:

men Svinen känner han på borsten, ty fläsket kan han äta, men svi-

net tål han intet, och har just fått en fasa för Svinens päls. När

Siupp en gång kom in uti kammaren, under det man med damqvasten

afdammade väggarna, pekade man med borsten åt honom, hvarpa

Siupp, som elden hade varit efter honom, hölt för rådeligit, at intet



längre vänta, utan skyndade sig baklänges på dörren; ifrån den dagen
fick man bot för Siupps envisa sinne, at så snart han kom i fickor

eller skåp, och man allenast lät honom lukta på en klädesborsta, eller

några borst af et Svin, cederade han straxt sin prsetention och retire-

rade baklänges sig, som fienden kommit efter honom.
Siupps ända var beklagelig, i ty han som aldrig kunde sofva som

andre, för någre dagar sedan kommer lös om natten, då alle gådt til

sängs, klyfver öfver planket och in uti en annor gård, der utråkar för

en stor hund, som biter honom til döds, med min stora sorg. Ändte-
ligen efter några dagars trägna sökande, fås han död igen, då man
öpnade honom, och fant följande:

(Härefter följer en beskrifning på detta djurs anatomi, .hvilkeii

såsom varande af rent vetenskapligt innehåll här uteslutes.)

Bilaga XXL

Utdrag ur några af LINNÉS svenska skrifter.

A) Ur företalet till Museum Regis Adolphi Friderici.

Då vi vidare tänke på vår tjenst eller syssla här i verlden, så se

vi, at alla dessa naturalier, som et allvist och alsmäktigt Väsende in-

rättat här på jordklotet, hade varit förgäfves och som et ljus under en

skeppa, om ej någon åskådare här gifvits. Skaparen har förlänt oss

Synen, medelst hvilken vi liksom vid en dubbel lyckta kunna se fäg-

ringen af Hans verk; Han har dessutom gifvit oss Smaken, at känna
particlarne til hopsättningen af kropparne; Lukten, at känna det finaste,

som af dem utdunstar; Hörslen, at märka den rörelse, som de kring-

stående kroppar förorsaka; och Känslan, at undersöka deras yta, på
det vi måge vara i stånd, at någorlunda begripa Hans inrättning; och

just dessa samma instrumenter har Han äfven gifvit de flästa djuren,

hvilka se, höra, lukta, smaka och känna som vi, men de hafva icke,

som vi, fådt den egenskapen, som hoplägger det de rönt med sina

sinnen och deraf drager allmänna slutsatser. Då vi ransake Männi-

skan invertes, hvad för et instrument månde vara i henne til en sådan

verkan, som icke skönjes hos djuren, så finnes der platt intet; altså

måste vi nödvändigt tilskrifva detta et immaterielt väsende, som Ska-

paren endast förlänt människan, det vi nämne Själen.

Har nu Skaparen, sorn aldrig gjordt något utan orsak, inrättat

jordklotet som en Naturalie-Kammar hel och hållen af sina allmakt

och allvishets mästerstycken och alla dessa utan åskådare hade varit
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ingen ting; har Han ock här planterat det fullkomligaste och yttersta

af alla sina verk Människan, som det enda der kunde fatta Hans drå-

peliga inrättning; sä följer också, at Människan är gjord til at här
åskåda Hans verk, då hon under denna betraktelsen och i denna sin

skyldighet äfven måste se och finna den alsmäktige Gudens oändeliga
vishet.

Således är alt gjordt til Skaparens ära, icke allenast efter alle

Moralisters och Theologers, utan ock efter sielfva Naturens vitnesbörd,

och Människan är hitsatt til en tolk af denna sin Skapares vishet
;
den,

som icke ser densamma af Naturens inrättning, kan det väl aldrig af

Människors berättelse; ty om vi icke tro det vi se, huru skola vi då
tro deL vi icke se?

De andra djuren äro med alla sina utvärtes sinnen lika de kreatur

som gå på marken och blifva feta af ollonen
;
men se aldrig up åt

träden, som denna spisen för dem beredt, mycket mindre tänka på
Skaparen, som gjordt både träd och frukt.

Hade verlden endast varit inrättad för oss, at här någon tid pröfvas,

utan något annat ändamål, så hade ock den Visheten, som ingen ting

gjordt utan orsak, och allting på kortaste sättet, ofelbart skapat jord

klotet som en massa, hvaruti vi fått äta och sofva som masken i osten;

då hade vi ej haft naturlig orsak at tänka på annat, än mat och sömn,

och således ftunnat lefva som de oskäliga, hvilka endast fråga efter

hvad som duger at svälja; men nu icke så.

B) Ur LINNÉS tal om Delicias naturae vid nedläggandet af

rektoratet i Upsala domkyrka den 14 December 1772.

Växt-riket är så manstarkt, at det täcker hela torra Jordklotet.

Gräsen i sin simpla dräkt utgöra här Allmogen; de äro de mäste

och skatta mäst; bärga sig bäst, ehuru de dagligen trampas och plågas.

Örlernc utgöra Noblessen och prunka med sine konstige klädnin-

gar, med sine lysande blommor, samt lukt och smak.

Träden äro de Förnäme med sine högstammige beständige kronor;

de gjöra lugn för de andre och vederkvicka dem med sine utdunst-

ningar. De taggige Buskar hålla sig mäst ibland dem, hvilka, som

vakthafvande Soldater med sina gevär, försvara de späde växter, som

draga sig till dem.

Ornibnnkarne äro Nybyggare, bo uti aflägsne platser, at uptaga

nybyggen.

Mossor kallas Slafvarne, som tjäna växterne, dem de täcka för

Vinterkölden, skygga för Sol-hettan, fria för rutnelsen, men vika för

alle andre.

Svamparne äro ett ströfvande pack, som röfva allt hvad de finna

lemnat, sedan Flora gådt i sit Vinter-tält emot Hösten.



Vä.xt-folket äro af en besynnerlig skapnad från alla andra.

Rötterne, deras Munnar, äro smala trådlika sugrör, med hvilka de

utur jorden suga en vatnaktig Tinclur, förnämligast af myllan.

Bladen, deras Vingar, med hvilka de movera sig; at

samla styrka, draga de den lifgifvande fria luften, utom hvilken de

affalla. Inom hvart blad ligger en synlig eller osynlig Knopp (Gemma)
af fjäll eller ämne til nya blad; men intet fjäll kan vara, utan nytt

ämne af Knopp ligger där innanföre Bladen sloka af vanmakt,
nedböjas af köld at täcka växten, utspännas af varma luften, sofva om
nättren med en främmad ställning på många, då de hopläggas, hänga,

uprättas, omfamna &c., alt efter sit slägte, dock de måste så, at de

täcka den spädare delen af plantan eller blommorne från nattens hår-

dare Climat.

Blommorna äro Växternas blottade kärlek ....

Blommorna få lif af Solen, åt hvilken de vända sig, som viger

dem, då Pollen Masculum faller på det fuktiga honans Stigma, där

utgjuter sin Fovilla, som uppsupes alt neder till Germinis rudimenta,

och Fovilla förenas med Corculo til ett nytt lif; som tydligast ses på
Parnassia, Saxifragis, Amaryllis. At detta ej må olyckas, resa sig de

liggande Stjelkar up vid blomtiden
;

de, som ligga under vattnet, simma
upp. Vår-örternas blomster hänga mästadels; andra sloka mot vått

väder. Calix tillsluter sig mot natt och regn. Blom-bladen äro på
andre böjde som tak, på andre som skepp med däck, och vidare på
1 oo sätt. Härtill komma de mindre Inseeter, då de söka blommornes
honung och med sitt rörande agera Cupidinis vices, såsom på Berberis

;

ja, helt aparte Inseeter (Cynips Fieus) äro gjorde til Cupidines för

Fikonet.

Fnikten, så länge han ännu är omogen, döljes i möjligaste måttan.

Den större är mäst högt uplyftad, at Svin och andra kreatur ej skola

fördärfva honom omogen. Mogen öppnar sig själf eller affaller, re-

tande med färg, lukt, smak eller annat til Djurens apetit.

Fröen måste sedan vida utspridas at sås, hvarföre de hafva fådt

somlige vingar, fjädrar, spiraler, krokar, slem; somlige utskakas, ut-

spritta, utflyga, krypa, hänga sig vid Djuren; andra annorledes. Men
Bär och Kärn-frukters Frön ätas af Djuren, och de, som hela ingådt,

komma oskadde ut, samt tillika gjödde, utom Hönsens mage. Således

där ett nytt lif begynner, slutas det förra, ty en kvist växer caeteris

paribus utan ända, därest ej blom-ämne kommer, som gjör slut.

Djur-riket innehåller alla Djuren, som tyckas liksom vara hit

inbragte af Naturen ifrån et annat Land, at hålla en redig Police ibland

Växterne.

Naturen, Drottningen, Guda-dottren, all tings Mästarinna, är

själf-lärd; arbetar oupphörligen alt hvad nödigt, men ej onyttigt; har

sin egen lag; gjör alt af 2:ne contraria; begynner altid med det minsta,

ganska hemligt och helt sakta, alt i sin ordning, den kortaste vägen;

gjör aldrig hastverk, utan då hon vil cassera det fördärfvade, låter sig

aldrig öfvertala, om icke af vanan.
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Policcn, som naturen har inrättat, består förnämligast i Tre ting:

At alle ting conserveras vid sine fastigheter,

Så at den ena familjen ej uttränger den andra;

At intet i Hushållningen kommer till spillo,

så at alt användes til någon nytta;

At Theatern hålles snygg och ren,

så at as, stank, rtitnelse och syra afskaffas.

Til verkställande häraf har hon tagit Djuren til sine Betjenter. —
Nu at alla slags Växter måtte conserveras, var nödigt, det Betjen-

ter för hvart slag skulle inrättas, at proportionera antalet, på det de

ej måtte qväfja hvarandra. Härtil äro besynnerligen så många Inseeter

förordnade. Hade desse blifvit stora som Hästar, hade de förgått

sjelfve Människan; men nu äro de väl små, men icke mindre, fast

mera fördelte och således svårare at utrota. Alla Växter hafva sina

Inseeter, ja ofta rot, grenar, bark, blad, blommor, frukt sine särskilte.

Om et enda slags ört hade blifvit fri, hade den redan intagit hela

jorden. Men att inseeterne sjelfve ej eller måtte blifva för många,

hafva ock de fått sina kusar öfver sig i andra Inseeter, Foglar och

större Djur.

Alla Djur måste skaffa sig med möda och arbete sin föda; de

samlas derföre hälst dit, där lättast är at den samma vinna; och vika

från de orter, der födan sparsamt vinnes, liksom människor göra.

Träd för de frukter, som äro Åple eller Bär, voro nödvändige,

som upplyftade dem ifrån jorden, at ej Svin och andra måtte upäta

dem, innan de mognade. Bär och Äplen voro nödiga täcka de frön,

som skulle planteras och gjödas af Djuren. At träden ej måtte taga

för mycket öfver handen, äro flera slags Inseeter inqvarterade til at

hålla dem i skälig proportion. Hit samlas altså Foglarne, som äta

inseeterne, och här hafva desse verldenes Musici sine Altaner, på hvilka

de spela: bland hvilka äfven den hungriga Gjöken gal och ropar på

sin Styfmoder. — — —
Gräsen . taga ofta så öfverhanden i Ängarne, at de uttränga alla

örter; då Phaleena Graminis (Gräsmatken) sådan Äng finner, lägger hon

här oräkneliga Ungar, som upäta hela Ängen. När Kråkome detta

märka, samlas de som til Regementsmöte, finna här dukat gästbuds-

bord; om nättren komma Läderlappar och Nattskräfvor til hjelp, sedan

matskarne förvandlats; och Ängen blifver brokig af de många örter,

som fått sått sig, sedan Gräset är ruineradt. — — —
Frön ligga många ofvanpå jorden torkade, lemnade af den uti

propagationen öfverflödiga Naturen
;

at desse ej må ligge onyttige, ploc-

kas de af tjocknäfvade Spaifvar, Lärkor, Tättingar; äta dessa Foglar

mer än de behöfva, gå frön genom dem osmälte och sås gjödde. De

större, som Nötter och Ållon, af Svin och andre dels ätas, dels ned-

trampas. Skrikan gjömmer många på andra ställen och glömmer dem,

at de få upväxa. Mössen draga tilsammans dem under jorden. Herme-

linen, Ugglan eller Katten tager Mössen bort; då äro frön sådde at växa.

Träden sedan de dö ut, stå länge ohyggeliga spectakel. Dermestuies

lägga sina frön och maskar inom barken. Ceramhyeis maskar båra

genom stammen längs och tvärts, at den tager röta. Haekspikarnc hugga



ilndteligen sönder densamme med sin yxlika näf, at de måga med
sin långa tunga utdraga matskarne; ju mer röta trädet tager, ju flere

slags maskar hjelpa til dess undergång, som man ser på rutnade stub-

bar, då de upgrafvas.

af de större Djuren skulle med sin stank förgifta sjelfva luf-

ten. I skogen komma straxt de starkt luktande Rofdjur: Björnar, Var-

gar, Räfvar, Hundar, ja Lejon, Tigrar etc. at straxt hålla graföl.

Korpen med sin starka lukt märker straxt dödsfallet^ sjunger genast

sine begrafningspsalmer åt sine bröder, som komma och sätta sig till

bords med Rofdjuren (priviligerade af Naturen med egen lukt), det

jag ej ville råda de andre Foglar, om det ej vore Buceros eller Hök-
slägtet.

Ligger Aset vid Gårdar, dit föregående ej våga gjöra besök, kom-

mer Musca carnivora (Spyflugan), som ständigt hälsar på i köttet at

•disputera med kökspigan, om köttet är mat eller hennes såsom As;

hon lägger några loo, ja i ooo ägg, som straxt äro matskar, upäta

inom 8 dagar den döda Hästen, derpå förvandlas till Flugor, flyga

bort, lemna torra benranglet och gå Foglarne till delning. Således

kan en Spyfluga äta upp en Häst, så snart som et Lejon. — — —
Ingen ting får föröka sig utom sin höfva, icke engång de nyttige

Bien; blifva de för myckna, komma Bhalcence Melomellce och Colo7ielUe,

5om båra igenom Biens kakor och dem förstöra; och at vakthafvande

Bien ej må förhindra dem, bygga de nät om sig, så fort de avancera.

Men åter, kommer Attelahns apriarms gjör han slut på Phalaenerne,

ntan at röra Bien, liksom attelahns formicaiiiis på Ptino pertinaci, då

han vill upäta våra hufvud-redskap.

Jag måste sluta med exempel, huru Naturen håller sin Police, eljest

blefve derpå ingen ände i dag.

* *
:'|C

Men detta kalla Starbraket,^ denna kalla Domkyrkan, mine kalla

år och Eder patience, M. H., som begynner kallna, befalla mig sluta.

Jag slutar alltså med David:

O min Glid, huru förträffelige äro dine verk!

Huru visUgen hafver du dem beredi!

Huru full är verIden af Din ära

!

Inpen kan uttala Dine verk;O

Ho kan begripa Dina under!

En galen frågar intet efter dem

Och en dåre föraktar dem.

jMen låt narren fritt förakta och sjelf föraktad bli,

Han må sitt dårhus akta och gjömma sig däri.

• Gammalt isländskt ord = den kortaste dagen på året.
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Bil. XXIL

Sköldebref för Carl von Linné.

Wij Adolph Friedrich med Guds nåde Sweriges, Göthes och
Wendes Konung etc. etc. Gjöre witterligit, at^ — — — — — —

Han har igenom denna sin arbetsamhet ej allenast giordt sig sa

fördelaktigt känd innom sitt Fädernes land, at han tidigt blifwit ut-

nämnd till Ledamot af Wår Wetenskaps Societet i Upsala och Wår
VVetenskaps Academie i Stockholm, utan äfwen niutit samma heder wid

de fläste samfund. Det war ock i afseende på desse hans förtienster,

som Högst Salig Konung Friedrich år 1747 i nåder tilläde honom Ar-

chiaters namn och heder, såsom Wij äfwen pröfwade honom wärdig,.

at år 1752 uptagas ibland Riddarne af Wår Nordstierne Orden. Och
ehuru Wij således icke låtit honom sakna wedermälen af Wårt nådiga

nöije och wälbehag öfwer hans långliga och trogna Oss och Wårt Rike

i förberörde måtto giorde tjenster, samt dess mycket berömliga Egen-

skaper, hafwe Wij dock, till att på ett ännu mera utmärckt sätt dem
ihogkomma och belöna, samt honom än widare at upmuntra, i Nåder

för godt funnit, att förbättra hans förra stånd, och det uti et förnämare

förbyta, då Wij af Kongl. Makt och Myndighet här med och i kraft

af detta Wårt öpna Bref, unna, skiäncka och gifwa honom Archiatcni

och Professoren Carl Linn^us, dess Hustru och Äckta Lifsarfwingar, så

födde, som ofödde, så Man som Qwinkiön, Adeligt Stånd och wärde,

samt efterföljande wapn och Skiölde Märcke, näml. En Skjöld belagd

alt in till kanterne med et Philosophiskt eller så kalladt Pythagoriskt

Gyllende kors, som dock ej swarar mera än till En Njonde del emot

Skiöldens bredd. Uppå hiertat af korset är öfwer lagd en Blå Glob, och

der mitt uti ses et stolpewis och uppå sin mindre spets uprest ägg af

Silf:r. De åter igenom fördelandet af Korset upkomne Fälten warda så-

ledes bla9onnerade, att det Första och Öfwerste Fältet är rödt, hwaruti

ses neder mot den blå Globen en med Diademen sig dit wändande Krona

af Guld, formerad af Fem pärlor. Det andra Fältet är Grönt, hwaruti

äfwen ses en efter Globen sig wändande krona af Guld, formerad at

Fem Löfblad; Och det Tredje Fältedt är Swart, hwaruti likaledes ses

uti enehanda ställning en Gyllende krona, formerad af Fem Ädla stenar,

' Därefter följer en redogörelse för I.INNKS verksamhet m. m., som ansetts

kunna här utelämnas.



som alt sammans har sitt afseende på de l're Naturens Riken, Näml.
Diur- Wäxte- och Sten Riket, samt deras dageliga fortsättning och

alstrande, igenom Ägg och Frö, och i hwilken eller Naturens kiindskap

Archiatern Linn.eus, till den Lärda wärldens stora båtnad, utgifwit

många Avackra Rön och Arbeten. Ofwan uppå den öpna Tornere-

Hielrnen, emellan Twänne och till öfre delen nedbögde blad af den så

sällsynt blomstrande sticklige Aloen, uppwäxer örten Linnjea med Twenne
Blommor af Silfvver i från hwars Rot neder emot Hielmkrantzen slänga

sig Twenne Ranckor, som på hwar sin sida med sina grönskande Blad

följa öfra kanten af Wapentäcket förbij upfästningeru och formera ther

en Feston, i hwars nedersta ända hänger ett insäckt, som likasom

Örten kallas Linnsea, bägge till minne af Archiatern upnämnde. ICrant-

zen är af Guld och Rödt, och Wapen täcket är till yttre sidan Rödt,

men till den indre af Guld jemte Wahls Språk inunder Faniam Extendere

Factis.

Wij efterlåte JemAväl honom och dem till en åtskillnad från Andre
Adelige Slägter i Wårt Rike att kalla och skriLva sig v. Linné, samt

företäcknade Wapen och detta Namn föra och bruka uti alla Adeliga

och Ridderliga Saker och handlingar, såsom FältSlagtningar, Skärmytsler,

Tornerande, ringrännande, afmålningar och andra tillfällen, så i skämt

som alfwar, till deras egen wilje, nytta och behag, och dertill med
niuta alla de förmoner, fri- och rättigheter, som Ridderskapet och

Adelen äro gifne, eller häreffter gifwas och förunnas kunna.

Wij begäre fördenskull af alla Magter, Keysare, Konungar, Furstar,

Herrar, Fria Ständer samt Alla Andre, effter hwars och ens höghet,

stånd och wärde Flit- Wän- och Gunsteligen, så ock biude och befalle

härmed alla i gemen, samt hwar och en i Synnerhet, som Oss med
hörsamhet och lydno förbundne äro, att de erkjänna merbemälte Archi-

ater och Professor CARL VON L/NNÉ, dess hustru samt Äckta Lifs- och

bröst arfwingar för rätt Adel, bewisande dem den Ähra och Heder,

som det Ståndet tillkommer, och icke giörandes dem deremot hinder,

Mehn eller förfång i någor måtto, nu eller i tillkommande tider. Till

yttermera wisso hafwe Wij detta med Egen hand underskrifwit och med
Wårt Sigii/s witterliga här under hängande bekräfta låtit; Gifwit på
Wårt Kongeliga Slott i Residense Staden Stockholm den siunde Dagen
uti April Månad Åhr efter Christi Börd Ettusende Siuhundrade och

på det Femtjonde Siunde.

Adolph Friedrich.

JOH. VON Duben.

Efter tlen i Riddarhus-arkivet förvarade afskriften af originalbrefvet.



Bilaga XXIII.

LINNÉS anteckningar om Nemesis divina.

Att Linnp!; var öfvertygad om, att begångna brott redan här i tiden

bestraffas efter en gudomlig vedergällningslag, genom en Netnesis divina

eller Åutopathia, har redan i det föregående (del. II s. 359) framhållits.

Detta var hans innersta religiösa öfvertygelse, hvilken han fann bestyrkt

genom en lång och iakttagelserik lefnads erfarenhet. För hans vänner

var det ej obekant, att han upptecknat händelser, som syntes honom
gifva stöd härför, men tillika, att de voro uteslutande bestämda att

vara en döende faders sista varningsord till den ende sonen, och att

de därför höllos alldeles hemliga. Efter den sistnämndes död voro de

en längre tid försvunna, tilldess de 1844 anträffades i Kalmar i döds-

boet efter regementsläkaren dr Olof Acrel. Man har därför grundad

anledning att antaga, att dennes fader, professor J. G. Acrel, ansett

det vara en samvetsplikt att undandraga dem samtidens nyfikna blickar

och därför underlåtit att låta dem medfölja de öfriga Linnéanska ma-

nuskripten, då dessa öfversändes till England. Numera tillhöra de Up-

sala universitets-bibliotek.

Då de dit ankommo, utgjorde de en samling af smärre, fullstän-

digt oordnade lappar, instuckna i ett fodral, liknande dem, som begag-

nas till psalmböcker; numera äro de inbundna i samma ordning som

vid anträffandet i doktor Acrels kvarlåtenskap. Tager man dem i när-

mare skärskådande, finner man snart, att icke allt står i samband med

Nemesis, utan att ock antecknats lösryckta bitar på vers och prosa,

anekdoter m. m. Mycket är i största hast nedskrifvet, såsom af öfver-

strykningar, slarfvig handstil o. s. v. otvetydigt bevisas. Det hela är

sålunda icke någon fulländad uppsats och ännu mindre en »dagbok»,

såsom af A. Ahnfelt uppgifves.

Då vi nu gå att häraf meddela ett wval, ^ må på förhand påpe-

kas, att det ansetts öfverflödigt att medtaga den massa citat ur bibeln

och klassiska författare, berättelser ur allmänna historien o. s. v., som

af Linné flitigt samlats. Språket är en blandning af svenska och latin,

' Utförligare redogörelser finnas lämnade af E. Fries i program vid filosofie

doktorspromotionen i Upsala 1848 samt i Boiatuska utflygter II; äfvensom af i E.

och Th. M. Fries i CARr. VON LfKiVÉS anteckningar öfvcr Nemesis divina (.I ps. i87fil-



men det har ansetts lämpligt att här öfversätta det senare. Dessutom har

det för öfversiktlighetens skull befunnits nödvändigt att ordna de spridda

anteckningarna under vissa rubriker.

Min Enda Son.

Du är kommen i en werld, den du icke känner,

Du ser intet werden, men undrar på hans pracht,

Du ser alt gå confust, som ingen såget, hördet,

Du ser de wackraste Lilier qwäfjas af ogräs;

Men här bor en rättwis Gud, som giör hwario rätt.

Innocue vivito, numen adest!

Det war en tid, jag twiflade, om Gud brydde sig om mig;

Många åhr hafwa lärt mig det jag lämnar dig.

Alla willia wara lyckelige, få kunna blifwat.

Will du blifva lyckelig, så wet, at Gud ser dig ubique:

Innocue vivito, numen adest!

Tror du ej af S. S.^, så tro af Experiencen.

Jag har upsatt desse få casus, jag mins;

Spegla dig i dem och acta dig:

Felix, quem faciunt aliena pericula cautuml

Jag hade ej nämnt namnen, utan gerna skönt^ dem.

Men måste att giöra dig öfwertygad om sanningen.

Hålt desse hemlige som ögat och hiertat.

Tro ingen i werlden; i morgon din fiende.

Skulle familier, slächt och anhörige wetat.

Så har du förföllielse i all din tid

Och kanske din död.

Hålt därföre det så heligt, som jag det gifwer

Och detta af dig begär, att ingen

Må laederas till sitt namn och heder.

Felar du emot min befallning, så syndar du;

Du stiähl andras heder bort.

Du sårar din trogne fader

Och du blifwer wist rättmätigt straftåd.

Ty jag har satt namnen att öfwertyga dig.

Då du hemligt frågar om sakerne.

Kanske flere historier äro orichtigt mig förtalte.

Hör efter; säg intet; Itedera ingens namn och ähra.

‘ S. S. = scriptura sacra, den heliga skrift.

Skönt = dolt.
2



Innocue vivito, numen adest.

O miichtige Regent, så mächtigt tu regerar;

Så obegripligt ock ditt regemente står.

Jag ser en dödlig macht, som sakerne formerar,

men blir ej warse den, osynligt ensam rår,

och huru all ting tycks bli fört af menskio händer,

går doch alt till det mål, dit Gud sin spira wänder.

Ach, had jag den nåd
att engång få skoda

dit hemliga råd!

Så lyft Du och mig

från stoftet till dig

et ögneblek opp

att se, hur du wänder

all werldenes lopp;

• hvad orsaken är

till allt hvad som händer

så underligt här.

Här wisnar en ros,

när nätslan där hos

blir yfwig till mods.

Här laddas den rika

med gods uppå gods;

Den fattige ser

sin lycka bortwika

och mista än mer.

Bland falskhet och swek,

bland konster och strek,

bland hofliga^ mord,

bland misstrogna bröder,

bland färgade ord

jag trifs icke wähl.

Om Du mig ej föder,

jag swälter i hähl.

Min lycka Du såg,

då jag ännu låg

i mörkheten quar.

Mitt urwärk du stälte,

mitt bröd du mig skar.

Detta ord har ej med full säkerhet kunnat tydas; kanske häftiga.l
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Hwi skulle då du,

allsmäehtige Hielte,

förgiäta mig nu?

Mitt hus har jag bygdt

af skaparens nåde;

ty sofwer jag trygt.

Lagen.

1. War öfwertygad af natur och experience om en Gud, som giort,

uppehåller och regerar alt;

som ser, hörer, wet alt; för hvilkens ansichte du är.

Z. Tag aldrig Gud till witne i orätfärdig sak s. swär ej falskt.

3. Se på Guds ändamåhl af skapelsen.

Tro, att Gud förer och bewarar dig dageligen,

att alt ondt och godt komer af hans hand.

4. War ej otacksam, att du må lefva länge.

3. Achta dig för dråp; non tollitur peccatum, nisi restituatur patra-

tum; och detta kan ej, altså ej försonas.

6 . Skäm ej qwinfolk och stiel ej mannens hierta.

7. Skaffa dig ej någon orättfärdig winning.

8. War ärlig och vir antiqua virtute et fide;

då blifwer du älskad af alla.

9. Giör ej ränkor att störta andra,

at du ej faller i egen grop.

JO. Haf inga intriguer för dig.

Nemesis.

I . Ur en rabbinskrift hemtad berättelse.

Då Moses på Sinai berg talade med Herran, frågade han, hvar-

för Gud, fastän rättvis, kunde tillåta orättvisor i sin verld, så att rätt-

rådiga ofta voro de olyckligaste och bofvar de lyckligaste. Gud sva-

rade: »I dömen efter skenet. Jag efter allvetandet. Skåda ned till ber-

gets branter och källan?» Moses såg då följande: först en vild, på
«n yster häst ridande krigare, hvilken vid källan hoppar af hästen,

dricker vatten, sätter sig åter upp, tappar ovetande sin börs och skyn-

dar derifrån. Sedan går en trasig, svettig gosse förbi, dricker vatten,

finner börsen, ser och tager penningarne samt går glad sin väg. Sist

kommer en gråhårig, utmärglad, trött, pustande gubbe, dricker vatten

och lägger sig att hvila.

I största hast kommer krigaren åter, fordrar börsen af gubben och

svär att genomborra honom med svärdet, om han ej återlemnar den-

samma. Gubben nekar sig hafva sett den, bedyrar det med ed och
utbreder för honom alla sina tillhörigheter, men krigaren genomborrar
gubben och mördar honom vildt.
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Vid denna syn utropar Moses: »Rättfärdigaste Gud! skall den
skändlige bofven sålunda få mörda den vördnadsvärde gubben?»

Herren svarar: »Så dömmer du, men jag har så befalt. För 8
år sedan strypte den gubben här i skogen gossens fader, emedan han
trodde, att han bar penningar på sig. Den värnlöse gossen har sedan
dess fått från dörr till dörr tigga sitt uppehälle; honom gaf jag de
penningar, som krigaren på orättrådigt sätt samlat. Krigaren har jag

användt för att straffa den genombrottslige gubben; många illbragder

har krigaren begått, och för dem skall han en dag drabbas af sitt straff.

2. Äforismer.

Hämden förföllier honom. All ting går emot [den brottslige],

Somlige alt det de taga sig till går emot äller alt lyckeligt, ehuru

de äro domme.
Hela familjer olyckelige. Barnen läras; giöra alt emot. De måste

rusa till sin olycka. Himmel och jord kan ej hielpa, ej råda.

Mången äfter den dagen altid wantrifdes, då begynte all ting gå
olyckeligt. Carl XII:s förra 9 åhr lyckelige, sedan 9 olyckelige.

Den ena olyckan kommer på den andra. Hwart han wänder äller

tager sig före, olyckas. En annor sitter på önskstohl.

När Gud begynner giöra rächenskap med oss, dör den ena äfter

den andra. Nulla calamitas sola.^ Hus brinner upp, alt olyckas. Nu
har Guds hämd komit öfver det huset. Ante obitum nemo beatus; ne

Croesus quidem.^

Gynnar Gröp mördade S. Zigfreds syster. Söner 3 ;
till tolfte ätt

ingen sotdöd.

Olyckelige födde af elaka föräldrar. Quod sus peccavit, luant

porcelli. Jag har aldrig sedt den rättfärdige äller hans säd äfter bröd gå.

Olyckan förföllier honom, ehvart han sig wänder.

Alt gick olyckligt för mig, då jag ärnade hämnas, men ändrade

och lämnade alt i Guds händer. Sedan gick alt lyckeligt, 1734.

3 . Ödet.

Ödet (fatum) är Guds dom, mot hvilken intet vad gifves. Att

Ödet ej kan bestå jemte menniskans fria vilja (liberum arbitrium), yrka

filosoferna, hvadan de ock bestämdt förneka Ödet. De säga, att en-

hvar är sin egen lyckas skapare, hvilket knappast Hin onde sjelf skulle

våga uttrumpeta (ebuccinare). Huru skall man kunna förena den fria

viljan med ett oundvikligt öde? Jag skall visa det genom en liknelse.

En menniska kan hänga sig, dränka sig, skära halsen af sig; det

står ock i hennes fria skön att ej göra det. Om hon deremot af någon

orsak är af den högste domaren dömd att plikta med lifvet, så står

det henne ej fritt att undvika detta, utan hon dör med oundviklig

nödvändighet.

’ Ingen olycka kommer ensam.

* Ingen är lycklig före sin död, ej ens Croesus.
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Alltså kan menniskan begå ett brott eller icke, men har hon be-

gått ett sådant, kan hon ej undfly straffdomen.

Menniskan har alltså fri vilja, kan göra hvad hon vill, men om
hon missbrukar denna och ej straffas af [jordisk] domare samt om den-

förorättade anklagar henne inför Gud, så inrättar Gud, som sett och

hört allt, naturen så, att hon drabbas af ett oundvikligt öde. Guds-

dom är alltså ödet.

S. S.^ säger, att hwar har sin ängel, som dem bewarar natt och

dag ifrån olyckor, kanske och hielper till olyckor. Mon de föllia krop-

den lika som skuggan? Då en kommer i fara, komma loo orsaker i

wägen att afrödia det, förhindra det. En annor, som skall blifwa

olyckelig, hielper ej hwad hinder läggas i wägen.

Hwar ock en säges hafwa sin hamn. An? Hwar och en sin

ängel, quod idem, som bewarar dig på dine steg. Hvad äro praesagia

raortis annat, om hwilka hwar en wet tala? Hwad det, som wisar sig

för olyckan, som oftast afwänder olyckan genom åtskilliga förhinder,

beslut?

Kroppen hafwer altid duplicem umbram, fast ej synes. Mögligt

att Gud giort något sådant i raport till sig och att desse föllia som
skuggorne. Jag kallar desse skuggor Dygden och lyckan.

4. Brott, som bestraffas af Nemesis.^

Acta dig för stora synder.

Non solvitur peccatum, nisi restituatur patratum.

1. Acta för blod s. mord.

2. » » blodskuld.

3. » f> föracht för Gud.

4. » » otaksamhet mot föräldrar.

5. » » att ruinera ens wälfärd.

6. » » att skada den wärnlösa.

Exempel på Nemesis-straff.

Wallerave, Kongl. Räntmästarens son i Stockholm, går hem om
aftonen i mörkret något rusig. För honom går en karl med lychta.

W. går emällan främmande karlen och hans lychta; ty säger den obe-

kante: M. H. det är min lychta, den jag hafwer att se och lysa mig;

gå på sides, så kunna wij bägge betiena oss af henne. Hwad säger

du, canaille, swarar Wallrave, och sticker honom tvärt igenom med
wärian. — W. römmer till Norrige, får leid, blifwer dömd till flere åhrs-

landsflychtighet, studerar jus och medicinen, promoveras i Harderwik

till Doctor, kommer hem, blifwer Profess. juris rom. uti Upsala. — W.
begifwen på kiällare gång, äfter 20 åhr går från kiällaren i Upsala

sent om aftonen i mörkret (från Siwert s. Kölers till stenhuset nedan-

’ Den heliga skrift.

* Nemesis anser Linné ej följa pä alla brott, utan endast pä sådana, där den

skedda skadan ej kan ersättas; alltså t. ex. ej på stöld.
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för broen), näkar folket lysa sig, som bekant om hwart steg, går
jämte broen, drunknar, sedan han samma dag hade giort inventering
hos Acad. Räntmästar Rommel, som han först satt på kneken. Han
dödade den andra för sitt eget liiis; nu dör, för det han sielf har intet.

Sltchert, Drabant, älskade änkefruen von Ryzen och gaf henne
ett sätterie. Mågen förtryter det, och skiöt om natten med 3 ränkuler
genom fönstret, som gingo twärt igenom magen på Slichert, som dör.

Äfter några åhr får mågen kräftan i magen med 3 hohl, som grufwe-
ligen dödade honom.

Strutz, vice corporal wid Drabanterne, bodde på Brusarbo, En-
åcker sochn i Westmanland. Stack i hähl en tobaksspinnare gesäll på
Sah Ibergs marknad. Römde till Norrige, kom hem på leid, och änte-

ligen blef frij. Kiöpte en grå häst, som han mycket älskade och om-
lagade. Han kom i stallet, hästen sliter sig lös, bär Strutzen ut, knuf-

fade honom emot en timberhög, att han dog äfter ett par timmar.

Norvegus. I Norrige skedde ett mord, där 3 woro ihop med den
herde, som hck styng och dog. Äfter ingen kunne öfwertygas, måste
de kasta lott, hwilkendera skulle mista hufvudet. Lotten faller på en

af de oskyldige, den kongen sänder dödsdomen. Denna wille intet dö;

säger sig i ewighet wara oskyldig. En af de största advocater blifwer

obligerad gå till honom, då han wisar, att det war omöjligt, att han
kunnat warit baneman, så klart som bis 2 sunt 4.

Saken remitteras där på åter till kongen. Kongen, då occuperad

med annat, mindes namnet; utan att läsa genom nya ransakningen

säger: han är dömd att dö, han skall dö. Eången får domen och

blifwer aldeles desperat. Advocaten går till honom och säger: jag ser,

att I hafwen Guds dom öfwer eder; ären I ej skyldig till detta, så

måste I hafwa på eder något annat blod. Här på fant fången sig,

sade: jag ser Guds rättfärdiga dom; det war jag, som för 5 åhr sedan

slog i hähl den karlen, som icke hck någon baneman; fast jag är oskyl-

dig i det nyare dråp.

Flortn, 'Probst i Kimito, cederar pastoratet åt sin son, som se-

dan är den otacksamaste son, och fast han lofwat föda sin fader till

död-dag, är mot honom så förtretlig, att gubben måste sitta inhyses

på ett litet torp; men Consistorium förbarmar sig öfwer honom, gifwer

probsten först en liten sacellanie, sedan det minsta pastorat på Öland.

Han suckar till Gud öfwer sin otacksame son.

Peldan student kallas till informator och huspräst hos unga Florin.

Då Peldan reser från Åbo, lägger hästen sig på knä och suckar; en

gammal, som detta ser, säger: res intet; I kommer aldrig tillbaka.

Resp.: jag skall resa, om så många diähar voro som träd.

Florin blifwer kiär i befallningsmans hustrun och hon tillbakas i

honom. Florin gifwer sin hustru i barnsäng gift, genom husjungfruns

tillhielp, att hon dör. Befallningsman med des hustru kallas af Florin

till juhlgiästbud och drickes full, utföres i en kamar att sofwa som ett

swin. Peldan låckas att slå sofwande gubben i pannan med en yx-
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hamar, och en piga lyser. Drängen sätter den döda på sin häst och

förer honom till en bro på wägen åt sin gård; där kastar den döda;

hästen går hem. Folket förbij går få se den döda; det säges, att han

i sitt fyllerij rest hem, fallit af wid stenbroen och sig i hähl slagit.

En dräng, nyfiken att se juhlgiästerne, går i mörkret utan före

och ser Huset i camaren, och hur Peldan slår fogden för pannan.

Denna dräng äfter 2 åhr får stryck af Florin, uptäcker saken. 1722
afrättas Florin, Peldan, hustrun, hiisjungfruen, pigan, drängen,

Cronhielm (Riksrådets son) råkar på siön en bonde, som med
sin drög kiörer mot hans släda. Grefwen stryker bonden ett slag öfwer

hufwudet, att han dör. Grefwen går ifrån sig saken, som bonden skolat

sofwande kiört med hufwudet emot Grefwens släda. Äfter några åhr

reser Gr. samma wäg öfwer isen. Natten för ut hade slagit sig en wråk
öfwer isen. Just på samma ställe, där Gr. kiörer neder, war rummet,

där bonden förut blef ihählslagen. Drängen kommer lätt upp och

hästen också. Drängen söker hielpa Gr. på alt sätt, men kommer al-

drig åt. Grefwen ropar; jag ser Guds hämd på detta stället, och

drunknar.

Tavast-bo. Bonde i Tawastehus bor långt bort mot gränsen,

brukade mörda wille främlingar, som reste. En främmande bonde
reser att kiöpa säd, lånar hus

;
bondens son skall ligga med honom i

cammar och säng samt änteligen wid wäggen (att ej främlingen måtte

stänga dörren, utan sonen, då den oförmärkt öpnas). Faller främlingen

i sinnet, sedan sonen somnat, att gå och se till sin häst; då han igien

kommer, har wärdens son i sömnen rullat till ståcken; därföre att ej

wäcka honom lägger främlingen sig till wäggen. Wärden inkommer
hemligt mitt på natten, slår yxhamaren i skallen på den, som låg

wid ståcken, ropar sonen, säger; nu är det bestält, och kastar yxan.

Främlingen springer up, får yxan, tucktar wärden, som dödat sin egen

son, och wärden där på tages, dömes, steglas,

Måns i Sannaböke i Smoland och Stenbrohult sochn, en hård

man, elak mot sin fader. Måns Månson sonen drog sin fader i håret,

att släpa honom utur sin egen stuga. När fadren kommer till dörren,

ropar han; Masse, drag mig ej längre; jag drog min far ej längre.

Sonen swarar; jo, Herrans dö, drog du din fader till dörren, skall jag

draga dig utom dörren. — Detta skedde i min födelse ort i min
barndom.

Jacob i Såanäs i Stenbrohult sochn i Småland lefde illa med sin

hustru. Då hon på isen skulle gå om juhlhälgen (i min ungdom) till

kyrkian, faller hon neder genom isen, håller sig länge, timma, med
händren i isbrädden, ropar om hielp. Mannen står wid stranden, ty

dett skedde straxt wid gården, och säger sig ej wåga sig ut på isen,

ty han miste henne gierna; hon drunknar. 5 åhr där äfter begynna
fingrarne på Jacob att rutna, med hwilka han kunnat hielpa sin hustru,

och bortriitna på bägge händerne, hvaraf han ock dog.

Linné. Bihigor II, 3
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Netterword, Räntmästare i Wexiö, ser sig wara i balance, tager af-

sked och lämnar sysslan åt sin son. Sonen yppar skulden. Fadren går
många åhr i Stockolm som en hamn, att förklara sin skuld, sedan han mis-
tat alt sitt för skuld Sonen bryr sig ej om fadren, sitter i wälstånd, kiöper
gårdar, bygger etc. Äfter 20 åhr bliwer anselig stöld i ränteriet till många
1000 dir i plåtar, fast wederbörande hafwa nycklarne. Sonen tros sielf

stulit, anklagas, kallas till Camraarrevisionen i Stockholm. Hans sak
lutar. Han skrifwer till sine barn, tager formelt afsked af dem och lägger

sig att dö i Stockholm; ofelbart intager det, som skall döda sig.

I

Cederhielm, Germund, Landhöfdinge, lämnar syslan åt sin son.

Sonen, som ej kunne anställa syn och taga husröta af sin fader, byter

tienst med en annor. Denne uttager af Germund i husröta alt, det

han hade. Gubben suckar öfwer sonen. Sonen blifwer Praesident i

Giötha hofrätt. Sänder 2 qwicka söner till Paris, som där giöra otro-

lig skuld. Då de för skuld skola gripas, tager den ena en pistol och
skiuter sig för pannan. Den andre sitter i Chatelait fången i all sin

dag, utan att fadren mächtade honom utlösa.

Fröknar 2 Friesendorf bodde på Hammarby för mig, dogo 1725.
Woro hela sin tid så oense, att de ej kunne tola hwar andra; skyfflade

gården i tu. Då den ena dog, fägnade sig den andra och sade sig

skola sörga med skarlakan, men innanom 4 dagar låg ock hon på bård

;

begrofvves på en dag i en graf. Då först ense.

VoiGTLÄNDER, Regementsfältschiär i Upsala, öfwersittare, full och

förtretad swär, att den första han råkade skulle han renna wärian ige-

nom; råkar sin wän Cedercrona (sedan riddarhusfischal), sticker honom
twärt igenom bröstet, men öfwer allas förmodan curerar honom. Han
kiörde altid som rasande Jehu på Upsala gator; engång kiörer arm
och lår af en fattig academie karl, som sedan all sin tid tigde pengar

utan för Kyronii hörn. Voigtländer commenderas 1760 till Pomeren,

en häst schenar med honom, att han bryter af låret på 2 ställen. Lå-

ret blifwer illa reponerat, får wärk; brytes åter af genom hans osta-

dighet, att han hemkomen måste hålla [sig] wid sängen i wärk. Half

restituerad går doch på jacht, får slag, dör och den krymplige academie

drängen ser honom bäras till grafwen.

Carl Jaensson, bonden i Danmark kyrkioby, elak mot sin hustru,

slog henne ofta i hufwudet, att hon blef fjollig i all sin dag, söp. 1772

han reser till Stockholm, blifwer tokug och rasande på wägen; hela

sochn måste partito hålla wacht om honom. Annors en frisk, robust,

arbetsam bonde. Änteligen kommer en så kallad klok bonde, öpnar

på den siuka alla ådror, att han dör där af.

Klingsporre, öfwerst, men capitaine wid gardiet, då dalkarlarne

blefwo slagne 1743 på Norrmalmstorg. Sedan de nedlagt gewär och

begiärte pardon, red han som rasande, hög neder och massaquerade

de arme dalkarlar, äfwen en, som stod på knä med upplyfte händer

och tiggde om nåd, hwilket misshagade sjelfwe hans camerader. 1761
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i Pomeren blef han i kriget af Preutzarne elendigt huggen i hufwudet

och ansichtet, att han all sin tid gick ett fult spectakel med oändelig

wedermöda och wärk.

Kierman, Gust., Borgmästare i Stockholm. Fattig poike ifrån

Askersund, tienar i Stockholm hos sin antecessor matrimonii, som har

en otrogen hustru: säges älska Kierman incognito. Antecessor gud-

fruchtig, ligger en morgon i sin cammar, skuren och mördad med en

penknif. Kierman får änkan; är ock henne otrogen. Blifwer rik,

Rådman, Borgmästare, flere gånger taleman för ståndet och [för] mår
alt. När Brahe skulle dö, gifwer ingen nåd. Är ogudachtig, men
hurtig; fägnar alla, giör sig många wänner. 1762 begår, att hans måg
capit. Duwall kommer på förslag till Riksråd. Rudbeck kommer att få lika

röster till Riksråd, utwoteras för Kiermans måg. 1765 Rudbeck blifwer

landtmarschalk. Kierman insättes; all hans rikedom confisceras. Kierman
dömmes till en månad på watn och bröd, sedan att föras till Marstrand

för all sin tid. Alt hans goda auctioneras och till cronan indrages. Han
dör samma åhr i Marstrand. Han stackars tänkte ej det 2 riksdagar

för ut, då Brahe dömdes och han sade: där är ingen nåd.

1756 hade han besichtning på sitt skepswarf af de förnämste

Herrar, för hvilka han gjorde den prächtigaste festin. Under måltiden

lustig med de andre, berättade han sin lefwernes historia, huru han i

Askersund for för^ Borås-gosse, huru han handlade i Stockholm med
spik, huru han blef uptagen af sin antecessor matrimonii för sin qvick-

het, huru patronen blef mördad, och att det gick ej alt rätt med det,

huru han [på mångfaldigt sätt lefde liderligtj.

Slutet: I hafwen sedt mig hafwa master för 2 tunnor guld, men
om man gjorde af alla en galge, wore han doch ej tillräckelig för mine
sielmstycken.

1763 då taxeringen war i Stockholm bland borgerskapet, hade

han skolat sagt: å, låt de dj. . . . taxeras i strängaste, ty systemet

skall hållas och canalien må äta barkbröd. Där af uptändes den out-

släckelige bitterheten, som störtade honom nästa riksdag, att han måste

gå till Marstrand och där dö, sedan det mästa war honom fråntagit.

Springer, kiöpman i Stockholm. — Lagersparre, Kongl. Ränt-

mästare, rik, förer stat, reser med 3 par hästar; i ett sälskap förhäfwer

sig öfvver Riksråd Lagerberg, som rider till råds på en hwit häst. La-

gerberg får det spöria, ställer en commission i hast öfwer Lagersparre,

där Springer, nu ung, war i hans contoir skrifware 1732. Springer

försnillar, hwad han kan, hielper Lagerberg att komma Lagersparre

på knä, som wähl utredt sig, om han fått tid. Lagersparre dömmes
till Marstrand. — Springer blifwer förmögen handlande, owän med
Borgmästar Plomgren, stark myssa, får commision öfwer sig för utlå-

telser emot giällande partiet, hattarne. Praesident Lilieberg dömmer
honom till Marstrand. — Lagersparre blifwer lösgifwen. Springer kom-
mer att sitta i Marstrand i samma rum, där Lagersparre för ut suttit,

1747. Änteligen römmer till Ryssland. i 766 får frihet komma hem,

men kommer icke.

’ For för — kallades.
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Appelbom, Leutenant wid Wredesparres regemente, talar 1757
emot rådande partiet. JSlifwer dömd af ständernes då satte commission.
Wredesparre, öfwersten, går under ransakningen up i commissionen,
säger alla sine officerare wara wälsinnade för partiet, utom enda Ap-
pelbom, begiär därföre att slippa honom. Appelbom dömmes till lands-

flycht på 10 åhr, tager tjenst hos Hannoveranerne, blifwer Major och
commenderar i en action. Wredesparres enda, unga, wakre son reser

ut, tager tienst i franska arméen under kriget. I den flock Wrede-
sparres son war, råkar emot Hannoveranerne och blifwer slagen och
ibland dem skuten, där Appelbom commenderar contra och winner,

utan att han wiste Wredesparre wara där ibland.

Renhorn, Borgmästare i Arboga, en arger karl. Förordnas af

Ständerne till Actor mot de sammansvurne 1756, yrkar med mycken
stränghet »lif, ära, gods». Får 6000 plåtar af Ständerne för sitt omak.

Renhorn blir sjuklig och dricker åtta år derefter Djurgårds-brunn.

Bjuder en dag alla brunsgästerna på collation, utom en skeppare Ahl-

strörn, som för sin ovettiga trut allmänt kallades den Ottomaniska porten.

Följande dagen begär Ahlström derföre brunnsrätt öfver Renhorn.

Ahlström som Actor upprepar nu hans votum mot Brahe m. fl. och

yrkar med stränghet »lif, ära, gods». Renhorn blir förargad, reser

hem, får feber och dör om några dagar.

Rogberg, Probst i Smoland, riksdagsman, så ifrig assessor, då

Brahes sak examineras, att få honom hufwudlöser. Hemkomen från

riksdagen blifwer i sin sochnstuga öfwerfallen af en lappris karl med
owet af tillf, skiälm, canallie &c. Tager aiteration här af och mister

hälsan, den han aldrig återfår; dricker Wexiö brun, där han dör i

wagnen.

ScHiECHTÅ, capitaine, anklagar wid riksdagen 1 74 . . Hedman som

myssa för stadsfehl. Schiechta manquerar i witne, hade blifwit olyc-

kelig, om ej favor in judice. Hedmans processe warar länge, giör ho-

nom utarmad. — Schiechta blifwer 1758 wid riksdagen lika anklagad

för förgripeliga utlåtelser och förd till Marstrand. Hans egen hustru

angaf honom hemligen.

Breant, secreterare i Hospitals- och barnhus-directionen wid

riksdagen 1765. Genom sin notaries Öländers squaller och angifwande

hos Serenius för förseelse skulle anklagas; ty skiöt han i hähl sig i

sin camare att slippa alt. — Olander altså succederade äfter önskan,

grip till bref till Directionen och tog bort pengar, arresterades, römde,

upholt sig incognito i Stockholm. Då slotscancelliet fick wetta och

skulle låta taga honom, skar han strupen af sig (äfter 2 åhr) i despe-

ration, just 2 åhr äfter och en dag.

Boetius, probst i Mora, prsedicar emot souverainitet: we det land,

hwars konung ett barn är, och klagar på Premierministre, som miss-

bruka och illa råda. Piper, Kong Carls XII favorit, låter anklaga ho-

nom och dömma honom att sättas på Nöteborgs fästning i all sin tid.
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Ryssarne intaga Nöteborg och segra wid Pultava, där taga Piper fången,

släppa Boetius ur fängelse hem till Sverige, sätta Piper i samma fän-

gelse, där han älendigt förgås.

Billmark, ung krigspräst, dierf och enwis. Anklagar sin öfwerste

Delwik, som därföre mister sin tienst. Då uproret uptäckes, som Brahe

skulle anställa, och där om publiceras i kyrkiorne, då commenterar
Probsten Billmark där öfwer och säger på praedikostolen, att Gref Brahe

hade intet ondt giort. (Brahe hade jus patronatus, där han war kyr-

kioherde.) Delwiks son war just då i kyrkian och med kapellanen

angifwer saken, Billmark sättes i hächte, afsättes från tiensten, dör i

hächte, för än han får sin dom.

Engberg, bästa knifsmed i Stockholm, borar ut general Lejon-

hufwud^ dagen för han skulle halshuggas, förer honom lyckeligen ut i

skiären på en ö för hederlig wedergiällning. Praemium sättes på Leyonh.

återskaffande af 6,000 plåtar. Terschmeden, Carl, lofwar Engberg Y2>
om han will säga sig, hwar han woro; där af wiste han dag och timma,

när Leyonh. transporteras skulle på engelska fartyget att gå bort.

Leyonh. tages af Tersmeden. — Riksdagen där äfter anklagas Engberg

för upröriga tankar och myterie, dömes nästan till döden, blifwer be-

nådad med fängelse på Bohus fästning.

Petr^us, senex, canus, pastor in Grenie^. Falander, krigspräst

under Kong Carl XII:s souverainitet, bedrifver, att Petraeus anklagas hos

kongen såsom awig. Falander får fullmacht på Grenie pastorat, reser

hem från kriget att det emottaga. Petraeus valedicturus cum lacrymis

dixit Falandro: et Te Deus abire jubebits. 1743 kommer Falander,

grå i hår och skiägg, med de rebellerande dalkarlar, och då de blefwit

slagne, dömes till Marstrands fängelse för all sin tid, där han älendigt dör.

GiörsL Baron, Kong Carl XII:s favorit. Alt kongens krig till-

skrefs Giörzen, som kongen war helig. Myntetekn tillskrifwas Giörtzen,

fast Pohlheim kom up med dem. Kongen stupar, alt folkets raseri

stannar på Giörtz; en måste dö för folket. Commission sättes öfwer

Giörtz 5 praesiderar, assessorer flere. Feman accusator.

Feman anklagar Giörtz, såsom den swärtat Kongens tromän hos sin

krönta; äfwen en Landshöfdinge att wara trög i exsecution. Produ-

cerar brefwet, fast Feman det ej läsit. Giörtz beder Feman läsa up

det, där han klagar, att den Landshöfdingen woro sen med recreute-

ring, borde sättas till annor tienst och i hans ställe Feman, som war

en vigilant man. När Feman det hörde, gjorde det honom ondt att

anklagat sin wän. Giörtz (jiire aut injuria) mister hufwudet. Prseses

^ Felskrifning i st f. Lewenliaupt, liksom i det följande.

* Grangärde i Dalarna.
‘‘ Då Petraeus med tårar tog afsked, sade han till Fai.ander ; äfven dig skall

Gud befalla att afgå.

Äfven här visar sig LiNNÉs, liksom hans samtidas bristande noggrannhet vid

stafningen af nomina propria.

Namnet af Linné utelämnadt.
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commissionis dör samma riksdag. Feman paralyticus evadit ore dis-

torto.’^ Assessores alla inom ett åhr olyckelige, bland dem en den
lustigaste dör af melancholie.

Lagman Antonsson, en förmögen herre i Wermeland, mächtig
vid riksdagarne. Alt det han tog sig före måste gå. Landshöfding
och Biskop tordes ej giöra emot. Handlar med gods och gårdar; när
han åstundar en gård, skulle han hafwa honom, äller uppwäcker pro-

cesser. Bergmästare mutar och påckar att giöra äfter sitt behag; när

han änteligen ej kunne giöra största absurditet, lofwar att visa hans
honom giorde orättfärdighet. Skrämmer lifwet af Bergmästar Ståcken-

ström. Änteligen 1765 åhrs riksdag equiperar sig att blifwa taleman
för Borgareståndet; slår felt. Här på rusa alla till; hwar tar sitt, han
blifwer usel och ej mer än enfaldig karl.

Kyronius, rådman i Lpsala, fick Borgmästare caracter, quick,

lustig, litteratus, hederlig, men farlig i handel. Gasens prästänka lånar

af honom 3000 dir., äntelig betalar dem, begiär tillbakas quittancet.

Han söker länge, säger det wara lika mycket, änteligen finner en lapp,

rifwer hastigt sönder, säger wara quittancet, men äfter 2 åhr på quit-

tancet exequerar å nyo 3000 dir. Fadren sin wiste otacksamt hierta,

hwarför fadren sade, att han skulle blifva Hade många con-

cubiner, 7 oächta barn, som hustrun wiste. 1741 anklagade sin borg-

mästare Haerkaepeus för tahl om [rikets] ständer. 1746 blef invitis

invidis riksdagsman för Upsala med många konster, ty vota knapt räckte.

I Borgare-ståndet blifwer så mächtig, att ingen befodran skedde utan

honom; kallas därföre statsecreter. Alla måste muta honom; af en

sökande tager 6000 plåtar, och doch ej hielper. Blef extremement

högfärdig, lägrar Broms enda dotter, skrifwande rasande kiärleks bref

till henne, fast gift. Får Borgmästare caracter och survivance, doch

borgerskapets frihet wid voteringen förbehållen, hvilka ord han i expe-

ditionen försnillar. Hinc commission öfwer honom af fattiga assessores,

till hvilka han måste utpunga male quaesita [det orätt förvärfvade], och

ibland dem Voltemat, hwars fader han så ofta skinnat. Kommer hem,

talar om ständer på rådstugan, råkar i samma labyrint som Hferkm-

peus, [som] 1741 af honom angafs. Vox populi, vox Dei: korsfäst,

korsfäst

!

Hemkommen säger sig ej kunna sofwa, begiär min hielp. Jag kan

ej hielpa, ty han war rädd för opium. Nej, swarade han, jag har i

Stockholm tagit opium som en turk: det knapt biter på [mig]. Jag

ordinerade ordinair dosis. Han gifwer det sin siuka fru i mångfalt

dosi i tanka att döda henne och få Mademois. Broms. Hustrun får

upkastning, suspicion, det uptäckes. Mågen hans, Olof Celsius filius,

förelägger Kyronius inom 24 timar antingen gå utur riket äller gå på

slottet i arrest. Han samblar inom några timar sitt goda och reser till

Kiöpenhamn. Talar där emot regeringen i Swerige, blifwer iitlefvererad,

förd åth Stockholm, rymmer till Tyskland, söker i flere åhr leid; änte-

ligen får icke allenast leid, utan frit hemkomma utan alt tilltahl, men

' Feman fick slag med snedvriden mun,
^ Kan ej i tryck återgifvas,
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dagarne för ut hade gift sig i Tyskland, och altså aldrig kunne hem-

komma, utan går från alt sitt, som sparf från ax.

Herkepjeus,^ borgmästare i Upsala, owettig karl. Hemkomen från

riksdagen 1741, anklagas att på rådstugan talat förgripeligen om riksens

ständer, och det af Kyronius. Cederhielm, Riksrådets son, sättes att

ransaka och dömma detta Herkaepsei brott. Herk. går till Cederhielm,

beder honom wara sig nådig och hogkomma, att han fordom i Peters-

burg bar ut hans fader Riksrådet utur en wådeld, älliest hade han

blefwit inbränd med alt sitt goda. Cederhielm swarar; du kunne då

warit en ärlig karl, men nu en skiälm; dömmer Haerkim hårt. Ceder-

hielm äfter 10 åhr får se sin gård och alt det goda, han af sin fader

fått, som Riksrådet vunnit i Ryssland, kastas i aska.

Hauswolf, ung, söker assessorat i Åbo, får förslag. Med på
förslaget war en gamal fattig häradshöfdinge, som hade många barn,

ståt ofta på förslag och war helt fattig. Konungen hade nåd för den

gambla, som hade inga wänner, allom obekant. Hausw. hade många
wänner, som talte för honom, lögo på häradshöfdingen, att han woro

starkt af contra-partiet, och drillade saken, att Hauswolf får tiensten.

Häradshöfdingen råkar Hauswolf, säger sig skulle gratulera, men appel-

lerar till Gud. Hauswolf reser i wintren från Stockholm åt Åbo, far-

tyget kommer emellan isarne, att alla mente sig förgås. Hauswolf med
en annor hoppa i slupen, hugga af toget, drifwas från fartyget i 5 å 6

dagar. Åt up läder och alt; på slutet' sin egen fullmacht, som låg i

hans mun, då han kom död till gotländska stranden. Fartyget kom sig

före och blef med sine passagerare reddat.

Riksdag. Cederhielm, Baron, cammaråd, 1761 genom memorial

gifwer anledning till Peklins utwotering på 2 riksdagar. Estenberg, Hof-

junker, 1765 anledning till uteslutande af Cederhielm på 2 riksdagar.

Bergenslråle, Hofrätsrådet, 1765 påstod samma riksdag uteslutas Esfe?i-

berg, som och blef perpetuelt utwoterad. Essen, Baron, och Direct.

Fritzkij, Baron Grönhagen 1771 påstodo uteslutandet af Bergenslråle,

hvilket blef på 2 riksdagar.

Holmberg, academias fogde intrigeras ifrån syslan genom Westrin

1743, som får syslan. Ropar hämd på Westrin, änteligen dör. —
Westrin för en ringa sak angifwes af O. Celsio filio; fischalen Grisel,

uptager och utförer saken emot Westrin, beswågrad med Celsius, i me-
ning att få syslan 1751. Här till hielper Räntm. Julin, som fattat onåd
för Westrin; således blifwer Westrin ärelös och afsatt.

JULTNSCHIÖLD. Archiebiskop Jöns Steuch i Upsala 1740 drifwer

starkt sitt partie. Professor Wallrave först Archiebiskopens contrapart,

sedan wän, men debougant och i skuld; will hafwa pengar af Ränt-

mäst. Rommel, som ej wågar gifwa honom; ty angriper han Rommel

' Benämnes af Linn<? omväxlande Ilerkepaeus, Hjerkaspeus, Ilerkaepeus ocli

Ilerkaepaeus,
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i Consistorio för sitt fögderie. Archiebiskopens systerson Julin, skrif-

ware hos Rommel, blifwer satt till vicarius, medan Rommel suspenderas,

änteligen tager halfwa lönen, sist tiensten af Rommel; och Rommel
mistar alt sitt till academien, dör i misaire. Rommel troddes af alla

ej snillat en styfwer, men warit försumelig i annotationer. Alla böcker
och papper blefwo och straxt ifrån honom tagne, att han ej hade media
till förswar.

Julinschiöld blef en ståtelig räntmästare, bygde upp hela academien
och satte henne i lystre. Han fick bruk äfter sin fader, hade utom
Professors lön hwar yrde tunna af qwarnen, slächt och pluralitet i con-

sistorio, att han war här souverain. Blef den rikaste på bruksegen-

domar och gods; alla förtrodde sine pengar till honom på intresse, ty

ingen war säkrare. Malicen sade, att han .... [lefde lättsinnigt]. 1768
i begynnelsen af åhret giör cessio bonorum på i i Y2 tunna guld. Alt

hans förseglas och honom fråntages, just som Rommels; äfter 28 åhr

ej glömts af Gud, och aerarium kommer till Prof. Berch, som bodde i

samma hus som för Rommel.
Julinschiöld hade uphulpit fiskalen, sedan cronobefallningsmannen

Grisell först till skrifvare, sedan till att föra ut saken mot Westrin emot
hederligt arwode, sedan till fogde, sedan till de pengar han ägde, 30000
dir., dem han mäst fick genom Archiebiskopshuset, dit han af Julin

recomenderades. Dessa 30000 dir. lånar han Julinschiöld; när det

lutar något för Julinschiöld, begiär Grisell först inteckning och angriper

Julinschiöld. Där på öpnas dörren till cessio bonorum. Julin hade

utdrefwit Rommel och upfödt Grisell, den han brukar till att utföra

Guds hämd på Westrin, och skaffar Grisell de 30000 dir., som skulle

förmå Grisell att hämnas Rommel. När nu han inlagt att få cedera

bonis och alt war förseglat, dog han straxt där på d. 14 Febr. 1768

af matthet och grämelse, sedan haemitriten war öfwerstånden, och alla

på honom woro förbittrade, att han äliest ståt i fara om lifwet.

Sedan alt war taget från Rommel och hans fru om wintren, tigde

ett par lass wed af consistorio. Julinschiöld måste äfter sin cessio ge-

nom Secret. tigga ved af consistorio.

Walleria, S. S. theol. Doct. Prof. Ups. Nils Wallerii. Andra

fruen extreme elak mot sine styfbarn, mot tienstfolk, man och barn.

Änteligen dör han, hon delar sig från dem med många swep. Gården

brinner för henne 1766 straxt där äfter, där uti hon tog sin dehl. Hon
söker dubbelt nådåhr, men will det ej begiära, om styfbarnen där uti

skulle få dehl; hon får det. Ladugården på landet 1766 i september,

då hon nys fått in pastoralia, brinner upp, och således delar nog starkt

med henne. Bondens lada brede wid står qwar. Samma åhr i 766 i

december brinner prästgården på landet upp, dit hon flyttat; hon kom-

mer knappast ut med sin son i lintyget och mister alt. Bondens hus

står qwar där jemte.

När siste branden warit, gifwer academien henne 3000 dir och

andra, att hon får 18000 dir, altså mer än hon hade för ut. Hon
sätter det, med hvad mera hon kunne sopa ihop, till 2 1 000 dir på

intresse hos den rika Julinschiöld, men wid begynnelsen af åhr 1768

cederar han bonis.



41

Lagman Odelius kiöper sig en gård af en giällbunden änka, med
accorde, att hon skulle få sitta i en byggning på gården, så länge hon

lefde. Men han tröttnar wid henne, låter en Ryttare slå neder skot-

stenen för henne i starkasta kiölden om wintren och mycken annor

hårdhet. Lagmannens fru blifwer tokug, han änteligen på slutet för

skuld insatt på gilstugan och där dör.

Funk, Landshöfding i Upsala, sällier ländsmanssysslan till Syl-

vander i Danmark för 3000 dir. Äfter några få åhr dör han från 4
små barn. Änkan kunnat blifwit conserverad^ men Funk sällier

tiensten för 6000 dir. Änkan afslår han fardag, som war i skuld.

Äfter åhr dör Funk i ett moment. Hans fru får åhr niuta

lönen, ej fardag äfter förordning. Funks sterbhus auctioneras för skuld.

Dansk Rtdfogde kiöpte 2 hästar af en fattig bonde, men ej

betalar dem. Rychte kommer, att fogden balancerat och skulle suspen-

deras. Bonden går om natten och tager igien sine hästar. Fogden får

nåd, låter lysa efter hästarne, då bonden war frånwarande; finner dem
hos bonden. Bonden stämmes, blifwer hängd för sine egne hästar.

Fogden kiöper äfter några åhr af en obekant 2 hästar. Sälliaren

var hästtiuf och sällier för godt kiöp. Hästarne äfterlysas, finnas igien

hos fogden. Fogden stämmes, kan ej nämna sin sälliare, blifwer dömd
tillf och hängd i samma galga jemte sin bonde.

Hultman. — De Geer, Herre på Löfstad, rik, ogift; går aldrig

utan anselig summa pengar i fickan, att om något kommo på, han

woro beredd. Han tager en ung fältskiär Hultman i sin tienst. En
gång händer, att han hastigt får slag och dör i camaren, då ingen är

inne mer än Hultman; och pengar finnas ej i hans ficka. Hultman
mutar sig till att bfifwa Academiae fältschiär i Upsala hos Rudbeck
Robergque, änteligen kiöper sig egendom, hus, åcker etc., sedan De
Geer blef glömd. Vice ' professoren Ziervogel blifver Hultmans måg,

som fägnar Hultman och han wågar på honom alt. Hultman bygger

pappersbruk för looooö dir koppmit, transporterar det på sin måg, går

i caution för honom på 100000 dir des utom. Ziervogel dör 1765 med
260000 dlrs skuld, som Hultman ej förmodat. Hultm. mister sitt bruk

och måste betala sin caution, blifwer alltså totalt ruinerad.

Bibliothecarien i Upsala Norrelius, en elak, snål man, som ej

nändes äta. Illa gift med Bentzelia, skillies från henne. Änteligen

sexagenarius tager Baron Frisendorfs dotter, utfattig men beskedelig.

Håller henne liksom i ban, knarrig, styrer hushållet sielf, förtror henne
intet. Hon dör äfter barnsäng af sorg, som ingen får gå till henne.
— När han skall dö, sätter sin enda dotter i pension hos Rosén;
änteligen dör af kopporne. Gambia Bar. Frisendorf, swärfadren, som
Norrelius ej kunne tola att se, sitter på ett torp utfattig; när dotter-

dottren oförmodeligen dödt af koppympningen, får ärfwa sin dotter-

dotter till några och 20000 dir, fägnar sig att han något fått i sin

1
Gift med efterträdaren.
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ålderdom att hugna sig wid, då han trodde sig af Gud wara förgiäten,

kiöper sig en gård, fast han inom ett åhr förslöser den och går i sin

förra fattigdom. Altså får Norrelii alt, hwad han ägde, då Norrelius ej

iinde sin swärfader ett glas wattn.

Leyel, Borgmäst. i Stockholm, rik, utan arfwingar, har 3 systrar;

giör den ena systren arflös. Molman, andra systersonen, får mästa
egendomen, förkofrar sig till 20 tunnor guld. Molman will ächta den
arflösa mostrens dotter; slächten lägger sig emot; därföre lefwer ogift.

Gamal blifwer siuk, kallar Praesidenten Gerdes, sin cousins son, till sig,

beder honom uppsätta för sig testamente till morgonen äfter på all

Molmans ägendom; inom en timma där äfter dör Molman. Således falla

mäst alla Molmans pengar till den arflösa systrens barn, hvaraf Salvius

och D:r Schultz, gifte i huset, få rikdom. Då Leyel giorde syster sin

arflös, appellerade hon till Gud, som hörde henne.

Dan. Solander, auscultant i Hofrätten, sökte Juris Professionen äfter

Räftelius. Den i consistorio då allrådande Prof. Hermansson dref, att

Solander fick professionen, ty han friade till Hermanssons dotter, som
sedan fick Biskop Sirenius, och war så wida kommit, att hon stack på
brudtäcket. Så snart Solander fått professionen, gifte han sig med Apo-
thecaren Landberts änka, ty hon war wacker och hade pengar. Denna
fruen begynte änteligen supa och utsatte för starka drycker all Solanders

och sin ägendom, att han blef helt fattig, till des hon dog af longsott.

Barnen wanwårdades
;

han friade åter på åtskillige ställen förgiäfwes,

gick slantrig och usel och barnen elendige.

Welin, Professor Aboensis, fick nog pengar af en jungfru till hielp

att resa utomlands. Kom hem, men att slippa henne reste andre gån-

gen till Paris, ty han war med henne förlofwad. 1 Paris war han i

sällskap; hade satt möte till en wiss timma på andra stället. Men
hans fruentimber höllo honom qwar. Elden kom lös uti en linbod på
nedra wåningen; han hade ärnat kasta sig ut genom fönstret; hans

fruentimber höllo honom
;
huset brakade neder och han med 6 andra

upbrunno. Han war bekant med många fruentimber.

Buscagrtus, Profess. grasc. Upsaliensis, lärd, i en disputation cite-

rar orätt en author. Opponenten näkar, att orden så stodo, men annor-

leds; det kom till häftig ordväxling. Professoren i hettan säger: om ej

så står, beder han Gud att aldrig mer komma i cathedren. Kommer
hem, ser sig hafwa orätt citerat, blifwer melancholisk, dör efter 2 åhr,

kommer aldrig mer i cathedren.

Pigan Maja Hjerpe, den dygdigaste, beskedeligasta, wackrasta,

tienstachtigsta, bästa. Hennes moder och syskon do 1773 uti den

smittsamma fläckfebren. Hon tiente hos mig och bad sig lof att gå

hem till sin moders begrafning. Alla, hela huset bad henne med tårar

det icke giöra, ty hon blefvo smittad och dogo. Men himmel och jord

kunne ej afhålla henne; hon sade sig älliest giöra det icke godt woro.

Hon går, kommer åter smittad; wij flytta på landet; hon lägs på noso-
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comio att ej smitta huset, men accorde, att om hon doge, ej blifwa

anatomicerad. Profess. Sidrén, Praefectus Nosocomii, lofwar mig heligt

att ej anatomicera henne; hon dör där; Sidrén anatomicerar hufwudet.

Han hade haft många af denna siukdom i nosocomio osmittad; men
af denna smittas han och ligger illa siuk.

Ullén, Professor Theologiae Upsaliensis, starkaste consistorialis,

som drifwer alle intriguer på dett högsta, att ingen kimne honom emot-

stå. Ihre, Professor Schyttianus Upsaliensis, hade utgifwit ett programe,

hwar uti han stött theologos. Saken remitteras till Consistorium aca-

demicum. Ihre ingifwer sin förklaring. Ullén upkommer i Gonsistorio

äfter middagen, sedan han warit på disputations collation och blefwit

rusig; angriper Ihre med de förklenli gaste termer. Ihre swarar ej ett

enda ord. Nästa Gonsistorio förklarar sig Ihre öfwer Ullén, säger sig

ej talat senast, emädan Ullén war beskiänkt, och gifwer det till proto-

coll. Ullén förtryter, att han som theologus skulle anklagas warit full,

tager här af aiteration, att han aldrig mer kiänner sig frisk, dör.

Ett fruentimber i Paris. Hennes man, som älskade henne troligt

och hierteligen, nödsakas att resa bort på ett par åhr. Hon har en

hofmästare,
,

får [med honom] ett gossebarn, sätter det till

en bondhustru på landet att upfödas incognito. Mannen kommer hem,

wet intet här af, dör äfter lo åhr. Modren tager änteligen sin son

till sin uppassare, men gossen är oartig; inga förmaningar äller tucktan

hielper; han giör de ena felet på det andra, tills modren nödgas alde-

les för all sin tid wisa honom ifrån sig. Han går till sin fostermoder

bondhustrun, beklagar sitt öde. Hon beskiärmar sig och säger honom,
att fruen war hans rätta moder och undrar, att ett moders hierta kunne

wara så hårdt. Gossen, som wiste af fruens sin moders hus, går om
natten och med en knif mördar sin moder. Ransakning blifwer an-

stäld; ingen wet, hwem mordet begått; man finner några blodiga fläc-

kar på hofmästarens armlinier, som han fått af en fogel, som Avar

skuten och han kiöpt och hanterat dagen förut. Hofmästaren blifwer

subsonerad, lagd under tortyr, den han ej kunne uthärda, blifwer dömd
att råbråkas, exsequeras. Gossen äfter några åhr begår ett annat mord,

och då han skall exsequeras, bekiänner, att han mördade fruen sin

moder. Det blifwer med pukor på alla gator proclamerat, att hofmä-

staren dödt oskyldigt. — Gud hämnades på fruen och hofmästaren. ^

Såsom redan nämnts, finnes bland dessa LtnnÉs anteckningar äfven

åtskilligt, som ej direkt kan betraktas såsom bevis på en nemesis, så-

som t. ex. då det 'berättas om enskilda personer eller familjer, som för-

h Pä lättsinnets och okyskhetens bestraffning anföras en mängd exempel, hvil-

kas slipprighet dock gör dem omöjliga att i tryck ätergifvas. Särskildt framhälles,

huruledes makar, hvilka under enderas föregående äktenskap stått i brottsligt förhål-

lande till hvarandra, sedan lefva olyckligt tillsammans, »alltid oense, slåss och träta

all sin tid», »fastän böner hållas hela åhret för dem på prädikstohlen» o. s. v. Ett

dylikt äktenskap slutar därmed, att hustrun »begynnar liderligen supa» och ruinerar

huset; »Han bastionerar och basar henne; hon stufwar carbasen att gifwa honom mat.»
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följdes af olyckor, ehuru man om dem visste intet ondt, liksom ock om
sådana, som, ehuru ovärdiga, hade en ständig framgång. Om de förra
synes Linné varit böjd att antaga, att de hemligen gjort sig skyldiga
till något brott, »ty Gud dömer ej utan orsak, wet jag»^; berättelsen om
de senare plägar afslutas med sådana uttryck som: »gis på, huru det
går, när Gud tager saken under ventilation»

;
»de, som lefwa, få se» e. d.

En annan grupp af anteckningar finnes, som äfven kan sägas icke ega
med nemesisberättelserna något direkt samband, nämligen hvad Linné här
antecknat om aningar, varsel, spådomar m. m. Hans egen uppfattning
härom synes hafva varit den, att liksom kroppen åtföljes af sin skugga,
fast ej alltid synlig, åtföljes själen af en hamn. Är själen from och
ren, är nämnde hamn hennes skyddsängel, som afvänder olyckor; är

själen fläckad af brott, förer den henne sitt olycksöde till mötes. Ge-
nom aningar, drömmar o. s. v. sätter den sig i rapport (Linnes eget

uttryck) med människan; varsel, själfskådning^ äro dess fullkomligaste

uppenbarelsesätt. Ehuru Linné vida mindre än hans samtida trodde

på händelser, som efter naturens lagar icke kunde förklaras, och stundom
själf betviflar berättelsernas tillförlitlighet, må några hans anteckningar

af denna art äfven meddelas.

Varsel. Jag bodde på ena sidan om salen, min hustru på den
andra. Min hustru hörer med 5 å flere personer på gången mig in-

^ En sådan uppfattning torde föranledt antecknandet af följande händelse:

Morga, en bondgård straxt wid Alsike; där bodde bonden Jean Person, som

hade 7 söner. Gifte dem med en annor rik bondes döttrar, som woro 7 och bodde

gent öfwer siön. När sista sonen giftes och hade sitt hemkomsöhl, fölgde alla 7

söner och döttrar i en båt. När båten kommer i ögonsichte, går bonden ut med

dricka och bränwin att möta wid stranden; i detsamma ser en orcane stielpa båten

och dränka alla söner och sonhustrur. När han wänder sig åt gården, ser den stå

i liusan loga. Unde proverbium [däraf talesättet]
:

gick det an för Jan Person i

Morga, nog går det då an

[Enligt folksägnen uppväxte på den udde, utanför hvilken olyckan skedde, sju

egendomligt formade granar, hvarför den än i dag bär namnet: Sjugranar-udd.]

Tillfälligt missnöje med akademi-trädgårdsmästaren Brobeeg föranledde följande

med åldringens temligen orediga handstil nedskrifna anklagelser, förmodligen emedan

han ansåg, att Nemesis engång skulle drabba den felande:

Broberg stiäl bort Adonis capensis till Stockholm, äfter 2 åhr skaffar en liten

burk. Då han ej får resa äfter mina bulbi, säger up sig. Då jag antager till gesell

en gosse att upföda, på hans egen recommendation, tager han en annor mig owet-

tandes, upsäger den andra. Då jag gifwer honom kruka att bewara för mig, stiäl han

bort Hasselquistia. Då jag sätter Bulbos capenses i min kruka, låter han mig få en

enda; de andra dödar eller stiähl bort. Då jag förböd att ur krukan utsätta Valeria-

nam tetrandram, säger sig utsatt henne och wisar en annor i stället; den borta. Da

jag förbiuder utplantera min Antholyza cepacea, sägdr han sig utsatt henne och hon

bortrutnad wid efterfrågan. Då jag förböd omplantera Buxbomen, me absente om-

plantar, att sällia hälften. Geranium foliis peltatis bortstiäles. Bocconia hwar tog

wägen? Kalmiae, Gordonia, Magnolia.

* Att på 1700-talet, då det mystiska ännu spelade en så stor roll, om en sa

framstående man som Linné sådana sägner skulle komma i omlopp, som att han
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komma i salen, låsa upp min camare, gå in, gå ut, låsa äfter mig, och

tror jag lagt från mig hatt, kiäpp &c. och skola komma in till henne.

Men ingen kommer. Säger då: min man kommer straxt, som ock sker

äfter ^2 timma. Och detta ej en, utan många gånger; äfwen då jag

war i Stockholm, och kom straxt äfter hem.

Aftonen för än min swärfader dör, hörde 2 fruentimber i camaren,

huru liksom likkistor tillpickades i salen brede wid, kommo in för-

skräckte, sade att han snart dör. Min hustru sitter om natten jämte

honom; ett hvitt kläde faller neder utanför fönstret, såsom nedfallet af

taket; hon blifwer rädd, går in i nästa camare, där en annor war och

sitter lika förskräckt, ty det nedfallit och för hennes fönster. De gå

in och gubben utblåser sista anden.

1765 natten kl. 12 emällan d. 22 och 23 Julii hörer min hustru

utur wår sängcammare, huru det går i öfre cammaren, mitt museo.

Någon går helt tungt af och an länge. Wäcker på mig, som och hö-

rer det wähl. Jag wiste, att ingen war där, att dörrarne woro wähl

låste och nyckelen hos mig. Äfter några dagar får jag notification, att

min besynnerlige wän och förtrognaste Commissarien Carl Clerck dödt

den 22 Julii kl. 9 om aftonen, och sannerligen war gången så lik hans,

att om jag hört honom i Stockholm, hade jag kient honom igien af

gången
;
men nu war jag på min gård Hammarby, 6 mihl från Stockholm.

Risell i Filipstad, Probst, hade många barn. En natt ser fruen

ett barn komma in och lägga ett hwitt kläde i dottrens, om 14 åhr,

skrin. Fruen säger till barnen: sofwen ni? Flickan om 14 åhr waken,

swarar: ja, jag såg lilla barnet lägga min swepning i mitt skrin. Da-

gen äfter går denna flickan neder till informatoren att kalla honom
till middagen. Säger: där sitter en skata på gården och skriar, skiut

den. Informatoren tager bössan och då han går ut, springer hanen
neder, förladningen slår genom flickan; dör.

Då Löfling före afresan till Spanien skulle taga afsked af mig,

stapplade han; kom ej åter. Forskåhl likaledesh

hade en vålnad, som visade sig t. ex. i trädgården, då han själf befann sig på annat

ställe, kan ej väcka förvåning. En af hans lärjungar (sedan filosofie magister, teolo-

gie kandidat och kyrkoherde i ärkestiftet) har härom berättat följande, som upp-

tecknats af C. G. Rollin och intagits i hans skrift om Neme.sis divina:

En dag besökte jag arkiatern, medförande några ostindiska växter från Grillska

kontoret. Jag träffade arkiatern, när han kom från föreläsningsrummet. Jag sade mitt

ärende och blef vänligt emottagen. Vi följdes åt upp till hans rum. När vi inkommit

i hans museum, såg han åt bordet och stolen, som stod der bredvid, på hvilken han

plägade sitta, när han studerade, och sade med hög röst och tydliga ord: »Ja så:

sitter du der du, Carl? Ja, sitt i fred, jag skall ej störa dig.» — Jag tillät mig fråga!

»Hvem tilltalar Herr Arkiatern sålunda?» Linné svarade: »Jag tycker mig under-

stundom sitta der (han pekade åt stolen), inbegripen i arbete.»

Det torde vara öfverflödigt att nämna, att i Linnés anteckningar intet nämnes
om något dylikt. Hans yngsta dotter har ock försäkrat, att hon aldrig af honom
eller sin mor hört det ringaste om något dylikt.

’ Antecknadt på latin.
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Ett fruentimber fördes ikring som siuklig och fattig på alla gårdar
af condition och sades kunna spå. Hon sade, att gården stodo i fara
för eldswåda. Min moder ängslades; hon sade: bed Gud, så upskiuter
han det i Eder tid. Gården brant äfter hennes död. — Min broder
Samuel, qwick, war i Wexiö schola; jag holts dom, war nys kommen
till Lund. Alla kallade min bror Professor och sade, att han skulle
blifwa Professor. Hon, som sedt ingen af oss, begiärade få se något
af wåra kläder, och sade om b. Samuel: han blifwer präst; om mig;
han blifvver Professor, reser wida, blifwer namkunnigare än någon i riket,

och swor där på. Min moder att bedraga henne wiste en annor kläd-
ning, sägandes det wara min broders; nej, det är dens, som skall

blifwa Professor och bo fierran.

Spöken. Spöken omtalas i skriften, i äldsta tider, mäst i fabulösa
tiden; änteligen höras de ej mer af i de florisante riken; allestädes

omtalas [de] på landsbygden. Det mästa är fabulöst. Intet har jag

sedt. — Barn skrämde tro wara spöken, allenast de gå ut i mörkret,

äller om dagen, då luckor stängas. Det sitter inrotadt hela lifstiden,

att de blifwa mörkrädde. Mäst fruchta [de] för kyrkiogårdar, galg-

backar. Af looo sägen är näppeligen en veritabel.

Men hwarföre spökar [det] om natten, ej om dagen? Natten kl.

2 om wintren; somaren då liust. Mon som stiernor ej synas om da-

gen?

Till sist må här anföras ett par exempel på egendomligare till-

dragelser, som Linné ansett värda att antecknas:

En man löser en tiuf ifrån galgen. Samma man blifwer tagen af i

fiender och skall hängas; fattas rep; men tiufwen kommer och gifwer rep. J

Bonde af samma fruchtan [för många barn] drager bort från sin

hustru, tienar i 3 åhr; kommer hem. Hustrun blifwer hafwande, föder

3 barn på en gång.

Några bönder slogo hö, samlade det i hög och lade det på båtar

för att hemföras. Emellertid föder straxt före hemfärden en piga i

hemlighet barn och döljer det afsides i en buske. Sedan båten lagt

ut, kommer en hynda, som valpat på ön, springande med sin unge

i munnen, tjuter och försöker att med ungen simma till båten. j
Bönderna förbarma sig öfver hyn dan, ro tillbaka, upptaga henne jemte

valpen och begifva sig derifrån. Då pigan' detta såg och besinnade,

hvilken kärlek det osjäliga djuret hyste till sin afkomma, bönföll hon

på det allra bevekligaste, att de måtte ro tillbaka. Då de neka detta,

svär hon, att om de ej gjorde det, skulle hon kasta sig i sjön och

dränka sig. Hon kastar sig t. o. m. på knä och bönfaller. Häpna

af förvåning, ro bönderna tillbaka; pigan går bort, finner sitt barn vid

lif och tager det med sig.
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